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Petőfi napján, március 15-én 
megemlékeztünk az 1848-as forrada-
lom 163. évfordulójáról, a modern, 
parlamentáris Magyarország meg-
születéséről. A Petőfi-szobornál 
tartott ünnepség előtti gyülekezés 
perceiben Szőke Éva tanárnő és az 
iskolai kórus Kossuth-nótákat éne-
kelt, közreműködött Szőke Ferenc 
kürtművész. A műsor megnyitása-
ként az ünneplők a Bársony Mihály 
Népdalkörrel közösen elénekelték a 
Himnuszt. A tápióbicskei Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület ágyúlö-
vésével vette kezdetét az ünnepség.

Dr. Vancsura István polgármester 
ünnepi beszédében a forradalomhoz 
vezető történelmi eseményekről adott 
áttekintést. Megemlékezett Batthyány 
Lajos, Deák Ferenc történelmi fon-
tosságáról. Hangsúlyozta az 1848-as 
forradalmárok követeléseit: a felelős 
magyar kormány megalakítását, a 
sajtószabadság, az egyesülés és gyü-
lekezési szabadság, a közteherviselés 
biztosítását, a törvény előtti egyenlő-
séget, a népképviseletet a törvényho-
zásban, s nem utolsó sorban Erdély 
Magyarországhoz csatolását.

Az ünnepi műsorban az Árpád 

Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár tanulói a 163 évvel ezelőt-
ti eseményeket, a nemzeti öntudat 
és élni akarás hangjait idézték meg 
korhű jelmezekben. A zenés, verses 
összeállításban a forradalom kevésbé 
ismert eseményei is szerepet kaptak, 
és elhangzott a Nemzeti dal is, Fekete 
Ádám tolmácsolásában. A műsort 
összeállította és betanította Bondár 
Enikő és dr. Halász Mátyásné.

Az ünnepi műsor után a község 
intézményeinek, egyesületeinek és 
szervezeteinek képviselői koszorút 
helyeztek el Petőfi szobránál.

Petőfi naPján

az iskolások műsora



A március 22-i képviselő-testületi 
ülés napirendi pontjaiból:

Közbiztonság
Az első napirendi pontban Timafalvi 

László rendőr alezredes tájékoztatta a 
testületet a 2010. évi kistérségi közbiz-
tonsági helyzetről. Tiszaalpár veszé-
lyeztetett településnek számít a bűn-
cselekmények száma és a közbiztonság 
helyzete miatt. Az alezredes elmondta, 
hogy a vállalt feladatokban eredményes 
volt a rendőrség munkája. Tiszaalpáron 
elkövetőt is sikerült fogniuk, így tisztá-
zódtak a településen korábban történtek, 
és csökkentek a jogsértések is. További 
feladatok azonban még vannak, ezek-
hez kéri a lakosság segítségét. Kacziba 
Sándor polgárőr elnök a polgárőrség 
munkájáról számolt be. Hangsúlyozta, 
hogy jelentősen javult a rendőrök és 
polgárőrök közötti együttműködés.

tanácsadó megbízása
Nem támogatta a képviselők több-

sége azt az előterjesztést, hogy egy 
budapesti ügyvédi iroda képviselőjét 
bízzák meg a szennyvíz-beruházás köz-
beszerzési tanácsadójának kiválasztá-
sával. A polgármester úr azzal érvelt, 
hogy szennyvíz projekt fontos beruhá-
zás, bonyolítása sok figyelmet kíván, 
valamint az iroda képviselője tapasz-
talatokkal rendelkezik ezen a téren. 
Ellenérvként elhangzott, hogy a testület 
képes a pályázók közül maga kiválasz-
tani a tanácsadót, ahogy ezt eddig is 
megtette. Dr. Vancsura István polgár-
mester felajánlotta, hogy saját kere-
setéből finanszírozza a 200.000 Ft + 
ÁFA költséget, és ehhez kérte a testület 
jóváhagyását. Arra hivatkozva, hogy a 
keresetével mindenki maga rendelkezik 
és a testületnek nincs kompetenciája az 

ügyben, a képviselők nem támogatták 
ezt az előterjesztést sem.

térfigyelő rendszer
A képviselő-testület 6 millió Ft-ot 

különített el a költségvetésben a tér-
figyelő rendszer kiépítésére. Azonban 
a beérkező öt pályázat mindegyike 
jóval túlhaladta ezt az összeget. Ehhez 
járulna még évente kb. 1,5 millió Ft-os 
karbantartási díj. Dr. Menyhárt Anett 
jegyző javasolta, hogy nyilvánítsák 
érvénytelennek a pályázatot, mivel az 
a közbeszerzés hatálya alá esik, ellen-
kező esetben jogorvoslati eljárásnak 
lehet helye. Arra való tekintettel, hogy 
a településnek nagy szüksége lenne 
a térfigyelő kamerákra, a képviselők 
úgy döntöttek, hogy a három legked-
vezőbb árat adó pályázót újra meg-
hívják.  Bartók István alpolgármester 
arról tájékoztatta a testületet, hogy 
vállalkozók is hozzájárulnának kame-
rák vásárlásával a térfigyelő rendszer 
kiépítéséhez.

televíziós közvetítés
Tiszaalpár közéletéről, társadalmi, 

kulturális és sport eseményeiről havonta 
5 órás műsor készítésére kért árajánlatot a 
polgármester úr. A kiskunfélegyházi tele-
vízió által tett ajánlat 100.000 Ft + ÁFA/
hó. Ezért az összegért a televízió vállal-
ja a műsor elkészítését, illetve sugárzá-
sát. Valamennyi műsorelem ismétléssel 
kerülne adásba, és fogható lenne sugár-
zottan, illetve kábelen is. A testület három 
hónap próbaidővel április 1-jétől adott 
megbízást a műsor készítésére.

tavaszköszöntő programja
Szerényebb lesz idén a hagyomá-

nyos tiszaalpári Tavaszköszöntő mind 
időtartamban, mind a programok szá-
mában. A gobelinkiállítást tovább-
ra is megrendezi az önkormányzat a 

művelődési házban. A tánctalálkozón 
a Templomdombon 3 tánccsoport fog 
kétórás műsort adni. A bábfesztivál 
idén anyagiakra hivatkozva marad 
el. Bábelőadások azonban lesznek a 
Templomdombon április 30-án szom-
baton délután. Ebben az évben külföldi 
bábművész előreláthatólag nem lesz a 
fellépők között. 

ingatlanok értékesítése
A korábban eladásra kijelölt önkor-

mányzati ingatlanokat nyílt versenytár-
gyaláson (árverezésen) fogja értékesíte-
ni a testület. Ezek az ingatlanok: Szent 
Imre tér 1. (üres lakóház udvarral), Ady 
Endre u. 62. (részlegesen bérelt üzem) 
és Dózsa György u. 79. (benzinkút 
telektulajdonjog).

Piac
Pályázati lehetőség nyílott a helyi 

piac megújítására. Dr. Vancsura István 
polgármester előterjesztésében javasol-
ta, hogy a helyi piac újraélesztése és 
hosszú távú működtetése céljából az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot az 
Új Széchenyi Terv forrásainak elnyeré-
sére. A pályázat maximális összege 150 
millió Ft, amely mellé az önkormány-
zatnak 8 millió Ft önrészt kellene biz-
tosítania. A piac újraélesztésével több 
más lehetőség mellett a helyi gazdálko-
dók értékesítési csatornái bővülnének, 
a helyi termékek ismertebbé válhat-
nának. A testület tagjai egyetértettek 
a piac szükségességével, de felmerült 
egy költségkímélőbb, kisebb beruházás 
lehetősége is. Aggályok fogalmazódtak 
meg arról is, hogy a csarnok fenntartása 
sokba kerülne, és az tovább terhelné az 
önkormányzat költségvetését. A testü-
let végül úgy döntött, hogy kérdőívek-
kel kérik ki a falubeliek véleményét, 
döntsenek ők a piac sorsáról.
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Önkormányzati hírek

felhívás gobelin kiállításra
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Tavaszkö-
szöntő rendezvények keretében ebben az évben is meg-
rendezi a gobelin kiállítást a művelődési házban. Vár-
juk tiszaalpári gobelinesek jelentkezését, akik szívesen 
megmutatnák elkészített munkáikat egy kiállítás kere-
tein belül.
Jelentkezésüket április 22-ig várjuk a művelődési ház-
ban Barna Anitánál.
Bővebb információ: 76/424-106, muvhaz@tiszaalpar.hu

Megújult a teleház
A Faluvédő és Szépítő Egyesület nyertes LEADER 
pályázatának köszönhetően megújult a Teleház. 1db 
multifunkcionális nyomtató és fax, 5 db új számítógép 
Windows 7 operációs rendszerrel és 5 db headsettel 
került beszerzésre, ezek által lehetőség nyílik skype 
és MSN használatára is. A Teleház nyitva tartási ideje: 
kedd 12 – 20 h, szerda 12 -16 h, péntek 12 – 18 h.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Teleház vezetősége
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loMtalanítási
tájéKoztató

Tiszaalpár Nagyközség területén 
a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. 
2011. április 26-30-ig lomtalanítást 
végez a lentebb szereplő útvonalterv 
alapján.

A lomtalanítás reggel 7 órától 
kezdődik, és tart az aznapi útvonal-
tervben szereplő utcák befejezéséig. 
A lomhulladékot az ingatlan előtti 
közterületre kell kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjár-
mű meg tudja közelíteni és a rako-
dás biztonságosan, balesetmentesen, 
kézi erővel elvégezhető legyen.

A következő hulladékok kerülnek 
begyűjtésre:
• nagy térfogatú lomhulladékok 
(szekrény, ágy…),
• fém-, fa-, papír-, műanyaghulladé-
kok,
•zöldhulladékok (biológiailag le-
bomló hulladékok).

A hulladékok kihelyezése:
• a kis térfogatú hulladékokat zsák-
ban összekötözve,
• a növényi eredetű hulladékokat ké-
vébe összekötve.

Veszélyes és kommunális hul-
ladékok kihelyezése szigorúan ti-
los!

Veszélyes hulladékok: elemek, 
akkumulátorok, festékek, lakkok, 
ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes anya-
gokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok és minden egyéb veszé-
lyes hulladéknak minősülő anyagok, 
háztartási-, információs-, távközlési-
, szórakoztató elektronikai hulladé-
kok, gumiabroncsok nem kerülnek 
elszállításra. Kérjük, a veszélyes 
hulladék leadására vegyék igénybe 
hulladékudvarainkat Kiskunfélegy-
házán és Csongrádon. 

A zsákok megtöltésénél szíves-
kedjenek odafigyelni arra, hogy azok 
kézi erővel mozgathatóak legyenek. 
Az egyéb módon kihelyezett hulla-
dékot a Kft. nem szállítja el.

útvonalterv

2011. április 26. kedd
Árpádtelep: Katona József, Bánk 

bán, Wesselényi, Kisfaludy és Gr. 
Széchenyi utcák.

Tiszaalpár: Bem, Zápolya, Kazin-
czy, Szent István, Kinizsi, Várkert, 
Honfoglalás, Deák Ferenc (a Dózsa 
utcáig), Alkotmány (Mátyás király 
utcáig), Bajcsy-Zsilinszky (Hunyadi 
utcáig), Dózsa György (Bocskai ut-
cáig) és Bezerédi utcák, Árpád tér.
2011. április 27. szerda

Bethlen Gábor, Mikszáth, 
Balassa, Táncsics, Dobó, Mátyás 
király, Hunyadi, Jókai, Bercsényi, 
Munkácsy, Mikes, Alkotmány (Má-
tyás király utcától) utcák.
2011. április 28. csütörtök

Szent Imre tér, Könyves Kál-
mán tér, Szent László tér, Esze Ta-
más (Bocskai utcáig), Arany János, 
Budai Nagy Antal (Bocskai utcáig), 
Bajcsy-Zsilinszky (Hunyadi utcától), 
Csokonai (Bocskai utcáig), Damja-
nich, Vörösmarty, Liszt Ferenc, IV. 
Béla, Géza fejedelem, Szabadság, 
Móricz Zsigmond, Köztársaság, Tol-
di utcák.

Üzemi lakótelep: Kecskeméti és 
Iskola utcák, Csongrádi úti körzet 1-
8-ig.
2011. április 29. péntek

Attila, Zrínyi, Deák Ferenc (Dó-
zsa utcától), Dózsa György (Deák 
F. utcától), Új, Thököly, Bocskai, 
Csokonai (Bocskai utcától), Budai 
Nagy Antal (Bocskai utcától), Már-
tírok, Gárdonyi, Vak Bottyán, Móra 
Ferenc, Hétvezér, Tiszavirág, Nap-
sugár, Esze Tamás (Bocskai utcától) 
utcák.
2011. április 30. szombat

Ady Endre, Kádár Lajos, Kos-
suth, Petőfi, József Attila, Fecske, 
Kócsag, Rákóczi, Vásárhelyi, Erkel 
Ferenc, Halász, Kölcsey, Béke, Bok-
rosi utcák, Kátai sor.

felhíVás
…szülőkhöz, volt tanítvá-

nyokhoz, az iskolát támogató 
polgárokhoz, szervezetekhez 
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár magánsze-
mélyek segítségével létrehozta 
a Pejtsik László Alapítványt, 
amelynek fő célja az iskola ne-
velő és oktató munkájának segí-
tése a tanulók sokoldalú fejlesz-
tésének érdekében.

Az iskola támogatása érde-
kében kérjük, hogy személyi 
jövedelemadója 1 % - ának befi-
zetésével csatlakozzon az alapít-
ványhoz, és legyen segítségünk-
re céljaink megvalósításában.

Befizetésüket a Pejtsik 
lászló alapítvány alábbi 
adószámára tehetik meg: 
18353963-1-03.

Segítő támogatásukat előre is 
köszönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány

kuratóriumának elnöke

tisztelt
adózók!

A Tiszaalpári Faluvédő és 
Szépítő Egyesület köszönetet 
mond mindazoknak, akik támo-
gatták szervezetünket 2010-ben. 
A továbbiakban is szeretnénk 
folytatni a falu fásítását, virágo-
sítását, helytörténeti kiadványok 
megjelentetését.

2011-ben is köszönettel vesz-
szük, ha adóbevalláskor szemé-
lyi jövedelemadójának 1%-át 
egyesületünknek felajánlja.

adószámunk: 18356351-
1-03 tiszaalpári faluvédő és 
szépítő egyesület

Vezetőség
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Tájékoztató az ebek veszettség elleni védőoltásáról
Közegészségügyi és állategészségügyi 

szempontból fontos, hogy a községben tar-
tott ebek 2011-ben is veszettség elleni vé-
dőoltásban részesüljenek. Ezzel kapcsolat-
ban néhány fontos információra hívom fel 
a figyelmet. A korábbi évektől eltérően az 
eb tartója köteles bejelenteni a tulajdonában 
lévő eb, ebek adatait az állatorvosnak. Ez 
legkorábban általában akkor történik, ami-
kor az állat elérte az 5 hetes kort. A kidolgo-
zott vakcinázási program szerint ekkor kell 
az első védőoltást a kis kutyának megkap-
nia. A kutyának - annak adatait is tartalmazó 
- egészségügyi könyvet adunk ki.

Az első veszettség elleni kötelező oltás 
időpontja a 3 hónapos kor, a második oltást 
6 hónapos korban kell megkapnia, majd utá-
na évente legalább egyszer, ameddig a kutya 
él. Ha valaki a veszettség oltáson kívül  sze-
retné kutyáját  az egyéb  fertőző betegségek 
ellen is beoltatni, akkor 3 hetes időközzel 4 
alkalommal javasolt. Az ebek veszettség el-
leni vakcinázásának kötelezettsége tehát az 
állat tartóját terheli.

Azt az ebet, amely nem részesült az 
életkorának megfelelő előírások szerint ve-
szettség elleni védőoltásban, azt veszettség 
szempontjából aggályosnak kell tekinteni, 
és embermarás esetén 14 napos hatósági 
megfigyelés alá kell vonni. A megfigyelés 
eredményéről az illetékes háziorvost is írás-
ban kell értesíteni. Amennyiben veszettség 
szempontjából egyáltalán nem oltott, vagy 1 
évnél régebben oltott állat harap meg vala-
kit, akkor a korábban említett kötelezettség 
elmulasztása miatt az állat tartójával szem-

ben szabálysértési bírság is kiszabható. Az 
ilyen állatot a megfigyelési idő letelte után 
tartósan mikrochippel kell megjelölni a tu-
lajdonos költségére. Az ilyen megjelölés 
egyéb esetekben is ajánlott és hasznos (pél-
dául az állat elvesztése, elkóborlása, vagy a 
tulajdonviszonyok igazolása esetén).

Kutya közterületen kizárólag pórázon és 
megfelelő felügyelet mellett tartózkodhat. A 
veszettség oltások igazolása céljából a tartó 
köteles az állat egészségügyi könyvét magá-
nál tartani. Ezeket az okmányokat meg kell 
őrizni, mert pótlásuk pénzbe kerül.

Tiszaalpáron az éves ismétlő veszett-
ség elleni oltások május hónapban lesznek 
elvégezve. Lehetőség lesz  az állat tartási 
helyén való oltásra is, de javaslom, hogy 
vegyék igénybe az állatorvosi rendelőben,  
vagy az összevezetésre kijelölt  helyeken 
való oltást is. A rendelőben való vakcinázás 
legnagyobb előnye az, hogy a tulajdonos 
saját maga választhatja meg az időpontot és 
nem kell sorban állni. ( Rendelő: Alkotmány 
u.11.; rendelési idő: hétköznapokon  fél 5-
től fél 6-ig.)

A vakcinázásért fizetendő díj többek 
között összetevődik az oltóanyag árából, a 
féreghajtó kezelés milyenségéből és meny-
nyiségéből, az igazgatási díjból, a kiszállási 
költségből és az ÁFÁ-ból.  

A veszettség elleni oltás kötelező és ki-
zárólag a veszettség ellen véd. Ezt kell iga-
zolni ellenőrzéskor, vagy ha az állat esetleg 
megharap valakit. Az embermarás sokkal 
gyakoribb, mint azt sokan gondolnák. Az 
állat tartója felelős a kutya viselkedéséért, 

tetteiért. Mostanában egyre több családon 
belüli gyermekmarást lehetett megfigyelni.

A kutyák veszettségen kívül fogékonyak 
egyéb fertőző megbetegedésekre is. A szopor-
nyica, parvó okozta bélgyulladás, leptospirózis, 
fertőző májgyulladás, adeno vírusos fertőzés, 
vagy  az  egyre gyakoribb kullancsok által 
okozott fertőző megbetegedések ellen már 
hatékony megelőző védekezési lehetőségek 
vannak. Ezek alkalmazásával egyaránt védjük 
kutyáink és családunk egészségét.

alPáR területén a következő idő-
pontokban és helyeken kívánjuk elvégez-
ni az eboltásokat:
2011. május  7. szombat: 7 - 8 Nagy kút, 8 
- 9 Piac tér, 9 - 10  Árpád telep
2011. május 14 szombat: PÓTOLTÁS 10.30 
-11  Nagy kút, 11 – 11.30 Piac tér
Tiszaújfalu területén a következő időpont-
okban és helyeken kívánjuk elvégezi az 
eboltásokat:                          
2011. május 11. szerda 6 - 7 Sportpálya, 
8 - 9 Zárda, 10 -11 Fodor major, 12 -13 
Borsihalmi bolt, 14 -15 Vasútmenti iskola 
2011. május 18. szerda PÓTOLTÁS  6 – 7  
Sportpálya, 14 - 15 Vasútmenti iskola

A fenti időpontokban és helyeken elvég-
zett oltás költsége 3000 forint állatonként.

Ez a költség a fenti meghirdetett oltó-
helyeken nem változott. Akinek az elmúlt 
évben ingyenesen kicserélt Kisállat egész-
ségügyi könyve elveszett, megrongálódott, 
vagy az oltás helyén nem tudja bemutatni, 
az újat kap. Ennek illetéke 500 forint az ol-
tási díjon felül.

dr. Horváth László, dr. Berényi Ferenc

Felhívás veszettség elleni védekezésre
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, 

állatnál egyaránt halálos kimenetelű beteg-
ség. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 
A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb 
módszerét - a rókák veszettség elleni vak-
cinázását - Európában évek óta sikerrel al-
kalmazzák. 1992 októberében hazánkban is 
megkezdődött a rókák vakcinázása. Első al-
kalommal a nyugati határövezetben, az oszt-
rák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban 
került kihelyezésre a csalétek-vakcina.

A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az 
ember számára bűzös, de a rókák által ked-
velt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 4,0 
cm átmérőjű, 1,5 cm magas henger alakú, 
szürkésbarna színű. A róka, miközben meg-
eszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így 
a vakcina bejut a szervezetébe. A csalétek 
kihelyezése kis magasságból, repülőgépről 
történik.

A csalétekbe helyezett vakcina emberre, 

állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A 
kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem 
szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem sza-
bad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina 
vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe 
kerülhet. 

Amennyiben ez mégis megtörténik, az 
alábbi biztonsági élőírásokat kell alkalmaz-
ni:
- ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő 
a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek 
hiányában 70%-os alkohollal történő lemo-
sás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertá-
rakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer hasz-
nálata során keletkezett barnás folt szappanos 
lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érint-
kezés esetén védőoltásra nincs szükség;
- ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálka-
hártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell 
fordulni!

A helyi vakcinázási kampány megkez-

désétől számított tizennégy napig az ebeket 
megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat), 
és csak pórázon szabad közterületre vinni. A 
jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos 
a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések 
elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segí-
tik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő 
állatok ne vehessék fel a rókák számára ki-
helyezett csalétkeket.

Aki a vakcinázott területen elhullott 
vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet 
hagyja érintetlenül és haladéktalanul értesít-
se a legközelebbi állatorvost, a helyi önkor-
mányzatot vagy vadásztársaságot.

Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájé-
koztassa. További felvilágosítással az önök 
körzetében élő állatorvosok és orvosok szol-
gálnak.

a helyi vakcinázási kampány időpont-
ja: 2011. április 2.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal



Március 10-én a Solton rendezett szavalóversenyen is részt vettek tagjaink. Itt 
is szép eredményeket értünk el: Kása Andrásné II. helyezett lett, Tímár Béláné a 
III. helyet szerezte meg. 
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KluBhíReK tiszaalpári
elnök a megyei 
egyesület élén
A Mozgáskorlátozottak Bács-Kis-

kun Megyei Egyesületének elnökévé 
választották a tiszaalpári Hanó Mi-
hályt. A tisztújító választásra az elő-
ző elnök lemondása miatt került sor. 
A három jelölt közül elsöprő több-
séggel megválasztott új elnök nagy 
tervekkel vág bele a munkába.

Céljai között szerepel, hogy az 
elnökségi tagokkal együttmunkál-
kodva a megyei csoportok és tagok 
létszámát is növelje, mert mint el-
mondta, többen vannak a mozgás-
korlátozottak, mint ahányan egye-
sületi tagok. Jó kapcsolatokat kíván 
kialakítani az önkormányzatokkal 
és a munkaügyi központokkal. Sze-
retne munkalehetőséget teremteni a 
megváltozott munkaképességű sors-
társai számára. Egyelőre gyertyaön-
tésben, mártott papír készítésben és 
könyvértékesítésben gondolkodik. A 
megörökölt kecskeméti Forrás utcai 
ingatlan eladásával mindez meg is 
valósulhatna, de egyelőre az ingat-
lanpiac stagnál. A munkaügyi köz-
ponton keresztül kiközvetített mun-
kások számát is szeretné növelni. 
Törekszik arra, hogy a csoporttitká-
rokon keresztül szorosabb, harmoni-
kusabb kapcsolatot építsen ki a több 
mint 1700 főből álló tagsággal. Mint 
minden szervezet, a mozgáskorláto-
zottak egyesülete sem dúskál a pénz-
ben, ezért az új elnök minden lehe-
tőséget megragad, hogy pályázatok 
útján jussanak anyagi támogatáshoz.

Közhasznú egyesületként az adók 
1 %-át már eddig is fogadta az egye-
sület. Az elnökség fontolgatja azt is, 
hogy kiemelten közhasznúvá alakít-
sák a szervezetet, így a magánsze-
mélyek és a vállalkozások az 1 %-on 
túl is leírhatnák adójukból a részükre 
nyújtott támogatást.

Mindenképpen előrébb kell lépni 
az esélyegyenlőség és az akadály-
mentes környezet kialakításában – 
fejezte be a tájékoztatót az új elnök.

Az Árpád Nyugdíjas Klub férfi tagjai 
2011. március 5-én részt vettek a Kecs-
keméten megtartott megyei magyar 
kártya (ulti) versenyen, és olyan jól sze-

repeltek, hogy az első és a második he-
lyezést is elnyerték. Csapatban első he-
lyet szereztek. A következő – országos 
- megmérettetés Budapesten lesz.

állnak: járásbíró jános és Demeter józsef csapattagok. Ülnek: balról Bodri 
andrás (ii. helyezett), jobbról Bartucz Mihály (i. helyezett).

egyházi soRoK
Nagyböjti lelkigyakorlatos esték voltak a templomainkban, április 8-án Újfalun, 
április 9-én Alpáron. A húsvéti lelki előkészülethez főtisztelendő Szécsényi Attila 
káplán atyától kaptunk útmutatásokat. Attila atya Kiskunfélegyházán az Óplébánián 
végzi papi szolgálatát.
A húsvéti Szentháromnap szertartásainak rendje:
    Alpár  Újfalu  Zárda
Nagycsütörtök   19.00  17.00  18.00
Nagypéntek   15.00  17.00  15.00
Nagyszombat   18.00  22.00  21.00
Húsvétvasárnap        9.00; 18.00 11.00  10.00
Húsvéthétfő      -      -    9.00
A Jótanács Anyja Templom búcsúja május elsején vasárnap lesz. Az ünnepi szent-
mise 10,00 órakor kezdődik, melyet érsek atya celebrál, s a bérmálás szentségét is 
kiszolgáltatja az erre felkészült fiataloknak. Ezen a vasárnapon az alpári templom-
ban csak ez a szentmise lesz. Este 18,00 órakor Újfalun tartunk szentmisét.

Kéri Vencel plébános

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Áprilistól önálló műsorokban is be-

számol a Trió Televízió Tiszaalpár köz-
életi, kulturális és sporteseményeiről. A 
testületi üléseket vágatlanul sugározza, 
hírt ad a bizottsági ülésekről. Havonta 
fél órában összefoglaló készül a telepü-
lés legfontosabb rendezvényeiről, civil 
kezdeményezésekről és a lakosságot 

érdeklő kérdésekről. Az elkészült műso-
rok láthatóak lesznek az Interneten is. A 
sugárzott adás a  UHF 50-es csatornán 
fogható antennával. Interneten elérhető 
a www.felegyhazitv.hu oldalon, vala-
mint hamarosan a község honlapján, a 
www.tiszaalpar.hu címen.

Kontra György
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2011. április 30. tiszaalpári hagyományőrző nap
Programok:
• 9 óra főzőverseny megnyitó, 
• 9-tól hagyományos mester-
ségek bemutatói: kosárfonó, 
fazekas, fafaragó, kovács, há-
lókészítő, tejes-sajtos, pék, 
mézeskalácsos, sípos, gyé-
kény- és üvegfonó, szőnyeg-
szövő, tekerőlant készítő stb. 
kóstolók, vásár, próba
• 9-tól estig helytörténeti tár-
lat és filmvetítés a várdombon, 
jurtában
• 9.30-tól íjásztatás a várdomb 
tövében, közreműködnek al-
pári íjászok
• 9.30-tól Kiss Ákos Jenő fel-
lépése magyar nóta, operett 
részletek
• 10-tól amíg igény van ősi 
gyógyító praktikák a gyakor-
latban, energetizálás, csont-
kovácsolás, táltos módszerek 
alkalmazása, helyszín a Temp-
lomdombon, a gyógyító jurtá-
ban, 
• 10 órától 12-ig alpári néptán-
cosok fellépése
• 10 – 15 óráig fogatos kocsi-
kázás, Tiszaalpár nevezetessé-
geinek bejárása, közreműködő 
a Tiszaalpári Lovas Egyesület
• 12-től 13.30-ig Vona Gábor 
lakossági fóruma az étkező sá-
torban
• 12-től mesemondás gyerme-
keknek, Varga Mihály dudás 
és mesemondó közreműködé-
sével, 
• 13.00-tól Horthy Sándor 
vezette helyi Népdalkör – Jó 
ebédhez szól a nóta.
• 14.15 – 14.40 Streetfighter 

motoros bemutató
• 15 óra Turul Koppány Íjászai 
HE bemutatója 
• 15.30 órától 17.30-ig bábelő-
adások
• 16 óra főzőverseny ered-
ményhirdetés
• 17.30-tól mesemondás fel-
nőtteknek Varga Mihállyal
énekes előadók produkciói:
• 17.30-tól Kiss Ákos Jenő 

• 18.30-tól Szabó István 
• 18.00-tól népitánc bemuta-
tó a Félegyházi Táncszínház 
Táncegyesület jóvoltából 
• 19.50 Turul Koppány Íjászai 
HE. Táltos Dobkör szer – tar-
tása, szertűz

A program fővédnöke Gyön-
gyösi Márton országgyűlési 
képviselő.



                            2011. április                                               7. oldal

„Ha a föld isten kalapja, hazánk a 
bokréta rajta” Petőfi Sándor: A magyar 
nemzet /Részlet/

A hazaszeretetet, a szülőföld tiszte-
letének csíráját már kicsi korban el kell 
ültetnünk. Ezt tettük márc. 15-én, s már 
az azt megelőző napokban is, mikor fel-
készítettük gyermekeink szívét-lelkét, 
ismereteit a nagy napra. Óriási kokárdát 
készítettünk tenyérnyomattal ünneplé-
sünk színhelyére az óvoda aulájába. Így 
minden gyermek érintett volt, hiszen 
kis tenyerével a nemzeti lobogó színeit 
nyomatozta le.

Évről-évre tapasztaljuk, hogy kicsi 
gyermekeink lelkületét mennyire meg-
érinti a honvédő magyarokról, Kossuth 
Lajosról, Petőfi Sándorról szóló rövid 
történetek sora.

Rendkívül fogékonyak a Kossuth 
nóták, indulók, dobszó hangulatára. A 
gyermekek megismerték a magyar zász-
ló mellett a magyar címert is.

Minden csoport egy rövidke mű-
sorral vált aktív részesévé az ünnep-
nek. Volt zászlófelvonulás, huszár- és 
magyarlány-tánc, dobszóval, csákóval, 

„paripákkal” felvonuló díszes menet.
Ünnepségünkre meghívtuk Horti 

Sándort és nejét / egykori tanítóinkat/ 
akik a Himnuszt és

a „Kossuth Lajos azt üzente..” kez-
detű dalt hegedűszóval kisérték. Az ün-
nep méltóságát és fényét hangszeres já-
tékuk még szebbé és nemesebbé tette. A 

gyermekek valóban azt érezhették, hogy 
ez a nap más volt, mint a többi. A köz-
ségi ünnepségre sok óvodás gyermek el-
ment szüleivel, s előzetes ismereteikkel 
felvértezve bizonyára értették a jelképe-
ket, a hangulatot, az ünnep méltóságát, 
nagyságát.

Novák Imréné óvónő

Nemzeti ünnepünk, március 15.

szoMszéDolás az oViBan
Óvodai nevelői-oktatói munkánk-

ban helyet kapott az a multikulturális 
program, mely szerint gyermekeink 
nyerjenek betekintést más népek életé-
be, szokásaiba, nyelvezetébe. Ezúttal 
is segítségünkre volt a világháló és a  
szakirodalom.

A hét óvodai csoport a hét szom-
szédos országot jelenítette meg színes 
és érdekes műsorában. Az előzőekben 
sorsolással dőlt el, hogy melyik csoport 
melyik országot képviseli. A „szomszé-
dolásra” március 28-án került sor óvo-
dánk aulájában. Erre a napra minden 
csoport nagy kedvvel és szorgalommal 
készült. Elkészítettük az országok kis-
méretű címerét, melyet ruhájukra tűzve 
jelentek meg. Kezükben a maguk készí-
tette kis zászlóval. Voltak mondókák, 
dalok, dramatizálások és táncok. Min-
den csoport kis bemutatkozó műsorá-
ban jelen volt az adott ország népvisele-
te is. Valamint elkészítették jellegzetes 
ételüket, melyből mindenki kapott egy 
kis kóstolót.

E jeles rendezvényen az óvónőkön, 

a dajka néniken és természetesen a 
gyerekseregen kívül jelen volt a szülői 
munkaközösség is. Videofelvételekkel, 
fényképekkel örökítették meg e színvo-
nalas eseményt. Lezárásképpen orszá-
gunkról tekinthettek meg egy látványos 
kisfilmet. 

A víz világnapja keretében fő cé-
lunk volt, hogy gyermekeink átérezzék, 
milyen fontos lételem minden élőlény 
számára a víz. Hogyan tudjuk megóvni, 
védeni. Hogyan takarékoskodhatunk, 
hiszen semmi sem végtelen és védte-
len. Mindezeket játékos csoportfoglal-
kozások keretében tettük. Meglepődve 
tapasztaltuk, milyen gazdag ismeret-
anyaguk van. Okos megnyilvánulásaik 
alapján remélhetjük, hogy e generáció 
másképp látja majd a környezetszeny-
nyezés tényét.

Ez alkalomra jelvényeket is készítet-
tünk, melyeket a nap folyamán viseltek 
a gyermekek. Sétát tettünk a Tisza part-
jára, hogy megint gyönyörködhessünk 
páratlan szépségében.

Fodor Árpádné óvónő

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Fercsik Erzsébet: Keresztnevek encik-
lopédiája (kézikönyv)
Gönter Sigrid: Aszalt gyümölcsök és 
zöldségek
Cesar Millan: A csodálatos kutyadoki
Julis Moor: Hogyan játsszunk és tanul-
junk autista gyerekkel
Josep Kunc: Villanyszerelés lépésről 
lépésre
Kretz János: Rákellenes diéta
Chris Roebuck: Hatékony kommuni-
káció

Szépirodalom:
Wesselényi Miklós: Útinapló 1821-
1822
Ámon Oz: Szeretetről, sötétségről
Wass Albert: Csaba
Lee Child: Megérte meghalni
Geronimo SDtilton: Az élet egy rodeó!
Alexandre Dumas: A fekete tulipán

Vörös pöttyös könyvek:
Alex Flinn: Beastly
L. J. Smith: Vámpírnaplók 5.
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Iskolai mozaik
Nagy sikere volt a 2011. március 10-i 

iskolai nyílt napunknak. A szülők számára 
idén valamennyi osztályban szerveztünk 
nyílt órákat, a szülők nagyarányú részvé-
tele mellett (110 szülő az alsó, 33 szülő a 
felső tagozat óráin vett részt). A számok 
bizonyítják, hogy eredményesen keltettük 
fel az érdeklődést az iskolai munka iránt. 
Parádi László szervezésében évente meg-
rendezik az iskola tornacsarnokában azt a 
jótékonysági futballkupát, amelynek be-
vételéből nehéz sorsú diákok támogatásá-
ra (táborozás, kirándulás, beiskolázás stb.) 
ajánlanak fel egy összeget. Idén 100.000 
Ft-ot adományoztak erre a célra az isko-
lának. Köszönet érte! Újabb nagyszerű 
versenyeredményt ért el Balla Nikolett 
7.a osztályos tanulónk, aki a Litteratum 
Országos Német Nyelvi Verseny 7. helye-
zése után most az Országos német nyelvi 
verseny megyei nyerteseként jutott ismét 
országos döntőbe. Ugyanezen a versenyen 
Almási Attila 7. helyezett, Kálmán Csilla 
9. helyezett lett. Nekik és felkészítőjük-
nek, Komár Pálné tanárnőnek is gratulá-
lunk és sikeres versenyzést kívánunk!

A Titok Országos Német Nyelvi Leve-
lezős Verseny május 22-i budapesti döntő-
jébe jutottak: Papp Dóra (5.o.), Dömötör 
Dániel (6.o.), Almási Attila, Balla Nikolett, 
Papp József (7.o.), Kálmán Csilla (8.o.).

Hazánkban 1964. óta József Attila 
születésnapján, április 11-én ünnepeljük 
a költészet napját. Ebből az alkalomból 
iskolánkban évek óta versolvasó teadél-
utánnal tisztelgünk a tragikus sorsú költő 
emléke és a magyar líra előtt. Április 11-
én 13,00 órától a könyvtárban ismét meg-
rendeztük a versmaratont, amelyen kicsik 
és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt 
képviseltették magukat. 

Mezei futóVeRseny

Gergelyjárás

Az IPR program keretében „Szent 
Gergely vitézeivel” találkozhattunk 
Gergely napján a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában. Régen az iskolaév 
második fele Gergely napján kezdődött. 
I.Gergely pápát ugyanis az iskolások vé-
dőszentjének tartották. Ezen a napon a na-
gyobb gyerekek mondókákkal, énekekkel 
iskolába hívogatták, csalogatták a kicsi-
ket. Közben adományokat is gyűjtöttek. 
Énekük: „Szent Gergely doktornak, híres 

tanítónknak az ő napján”, „Régi szokás 
szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” 

A 4.osztályosok Novák Lászlóné ve-
zetésével ellátogattak az óvodába, ahol 
műsorral, ajándékkal kedveskedtek a 
nagycsoportos óvodásoknak, egyben meg-
hívták őket szüleikkel együtt az iskolába. 
Az iskola tornacsarnokában többféle kéz-
műves foglalkozáson vettek részt a leendő 
kisiskolások a tanító nénik irányításával.

Az iskola alsós munkaközössége

2011. március 23-án rendezték meg Kis-
kunfélegyházán a körzeti mezei futóver-
senyt, melyen iskolánk tanulói is részt 
vettek. 
III. korcsoport leány egyéniben Herczeg 
Eszter 2. hely. III. korcsoport fiú egyé-
niben Kiss Dávid 1. hely, Néző Dániel 
3. hely. III. korcsoport fiú csapat 1. hely 
(Néző Dániel, Kis Dávid, Dömötör Dáni-
el, Zoltai Dávid, Palásti Gergő). IV. kor-
csoport fiú egyéni Győri Krisztián 3. hely
IV. korcsoport fiú csapat 1. hely (Győri 
Krisztián, Kanál Szabolcs, Kádár Dániel, 
Bartók Béla, F. Hegedűs István). Felkészí-
tő tanár: Ivicz Lázár.
A március 24-i futóverseny eredményei: 
I. kcs. leány Sós Luca 2.b   4. hely. I. kcs. 

fiú: csapatban 2. hely (Dorsch György 
3.b, Baranyi Máté 2.b, Néző Dániel 2.b, 
Vancsura Botond 1. a, Ollári Ádám 2.b). 
II. kcs. fiú: csapatban 2. hely (Czingel Fe-
renc 4.b, Szabó Balázs 4.b, Trucza Attila 
4.b, Keskeny Balázs 4.b, Kovács István 
3.a). Felkészítő tanár: Ivicz Ivett.
2011. március 30-án a mezei futóverseny 
kecskeméti megyei döntője: III. korcso-
port leány egyéniben Herczeg Eszter 3. 
hely. III. korcsoport fiú csapat 2. hely 
(Néző Dániel, Kis Dávid, Dömötör Dáni-
el, Zoltai Dávid, Palásti Gergő).
A megyei helyezettek valamennyien az 
országos döntőbe jutottak, amit Gödöllőn 
fognak megrendezni. Felkészítő tanár: 
Ivicz Lázár. 

iskolai beiratkozás
Tájékoztatom a szülőket, hogy a Kép-
viselő-testület 36/2011. (III.22.) Kth. 
számú határozatában döntött a nevelé-
si, oktatási intézményekben a beiratko-
zás időpontjáról. iskolai beiratkozás: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár 2011. április 18 – 19-én (hétfő, 
kedd) 8.00 – 16.00 óra.
a beiratkozás helye: Árpád Feje-
delem Általános Iskola és Könyvtár  
Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. (igazga-
tóhelyettesi iroda). A beiratkozásról 
bővebb tájékoztató az intézmény hir-
detőtábláján és az intézmény honlapján 
(www.alpariskola.hu) olvasható.

Dr. Menyhárt Anett jegyző
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Kék hírek - Rendőrségi közlemény
Március hónapban az alábbi 

vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetése miatt indított eljárást 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság:

Március 3-án 12,30 és 13,50 óra 
közötti időben ismeretlen elkövető 
egy Esze Tamás utcai lakásba hatolt 
be, és a fürdőszoba melletti kamrá-
ban lévő egyik dobozból eltulajdoní-
tott 500.000 Ft készpénzt. A lopással 
okozott kár 500.000 Ft, rongálási kár 
nem keletkezett.

Március 7-én 22 óra és 8-án 7 
óra közötti időben ismeretlen tettes 
egy Esze Tamás utcai lakóház nyi-
tott pincehelyiségéből 30 kg füstölt 
húsárut tulajdonított el. A lopással 

okozott kár ösz-
szesen 45.000 
Ft. Rongálási kár 
nem keletkezett.

Március 19-én 
3,30 és 3,40 óra 
közötti időben 
ismeretlen elkö-
vető egy német 
állampolgár tulajdonát képező ta-
nya melléképületébe lakatlefeszítés 
módszerével bement, majd onnan 
megkísérelt eltulajdonítani különbö-
ző szerszámokat 15.000 Ft értékben, 
azonban a cselekményében a kiér-
kező járőr megzavarta. A lopással 
okozott kár megtérült, a rongálással 
okozott kár 20.000 Ft.

Köszönetnyilvánítás
A Tiszaalpári Polgárőrség elnöksé-
ge szeretné megköszönni a leköszönt 
elnökségi tagoknak: Patai Ferenc el-
nöknek, Bakos István titkárnak, Ba-
kos Istvánné gazdasági vezetőnek, 
id. Víglási Sándor és Berkes Béla el-
nökségi tagoknak több éves munkáju-
kat, amellyel önzetlenül segítették az 
egyesület munkáját.
 a polgárőrség hírei:
 A Tiszaalpári Polgárőrség márciusban 
28 alkalommal adott szolgálatot 117 
órában 69 fővel. Két alkalommal vett 
részt ebben a hónapban elfogásban. 
Munkánkkal igyekezünk hozzájárulni 
településünk közbiztonságához. 
tiszaalpári Polgárőrség elérhetősé-
ge: Kacziba Sándor elnök 06-20/433-
3911
Csoportvezetők:
Balla József (hónap 1-15-ig) 06-
30/621-1595
Novák Lajos (hónap 16-31-ig) 06-
30/9049-363

gazDálKoDóK figyelMéBe
tájékoztató a 2011. évi egységes kérelem beadás

eljárási szabályainak változásáról
Felhívom az érintett gazdálkodók 

figyelmét, hogy az egységes kérelem 
beadásának eljárási szabályai megvál-
toztak. A változások miatt a kamarai 
tanácsadóknak, falugazdászoknak 
adott korábbi meghatalmazások nem 
érvényesek a 2011. évi kérelembe-
adások során. A két hálózat munka-
társai továbbiakban technikai közre-
működőkként biztosítják a korábban 
is igénybevett segítséget az egységes 
kérelem elektronikus beadásához.

A 2011. évi kérelmek beadásánál 
első lépés a gazdálkodó egyedi jelsza-
vának segítségével kitöltött, a techni-
kai közreműködés bejelentésére vo-
natkozó nyomtatványt beadása, ezért 
minél előbb ellenőrizni szükséges, 
hogy a korábban (2009-ben) kiadott 
ideiglenes jelszavak vagy az annak 
megváltoztatásával kialakított saját 
jelszavak rendelkezésre állnak-e.

Amennyiben valaki elveszítette 
vagy elfelejtette, új jelszót a lakó-
hely/székhely szerint illetékes megyei 
MVH kirendeltségen - Kecskemét, 
Kisfaludy u.6. - a G946 nyomtatvá-
nyon, személyesen (ajánlott, vagy 
postai úton kérhet minél hamarabb. A 
nyomtatvány letölthető az MVH hon-

lapjáról, vagy kérhető az ügyfélszol-
gálati irodában.

Az egységes kérelem űrlapja már 
elérhető, érvényes jelszó birtokában 
ki tudjuk tölteni. Beadni azonban csak 
az egységes kérelem beadásáról szóló 
miniszteri rendelet kihirdetését köve-
tően lehet. A kérelem szankciómentes 
beadásának végső határideje nem vál-
tozott: 2011. május 15.

Meghatalmazás továbbra is bár-
kinek adható. A meghatalmazottnak 
ügyfélkapus regisztrációval és MVH 
regisztrációs számmal is rendelkeznie 
kell, de csak akkor tud a kérelemkitöl-
tő felületre belépni, ha a meghatalma-
zás az ügyfélkapus beadást követően 
papír alapon is beérkezik a Hivatalba 
és ott feldolgozzák azt. Ezért a meg-
hatalmazást minimum 20 nappal az 
egységes kérelem tervezett beadá-
sa előtt el kell juttatni az ügyfél lak-
hely/székhely szerint illetékes megyei 
MVH kirendeltségére.

Csányi györgy tanácsadó 
Magyar agrárkamara 
gazdálkodói információs szolgálat
(tel: 30/288-18-80; e-mail: csanyi.
gyorgy@agrarkamara.hu)

sakkbajnoksági
eredmények

Március 13-án a 4. fordulóban a 
Kiskunfélegyházi HTK II. csapatát 
láttuk vendégül, akik esélyesek voltak 
a bajnokság megnyerésére. A kialakult 
eredmények a papírformát hozták:

Tiszaalpári SE - Kiskunfélegyházi 
HTK II. 2:6

Április 3-án Kecskemétre utazott 
a csapat a TÁKISZ SE II. Kecskemét 
csapatához. Itt is hasonló eredmény 
született:
TÁKISZ SE II. Kecskemét – Tiszaalpár 
SE 6:2
A bajnokság állása 5 forduló után:
1. TÁKISZ SE II. Kecskemét 24,5 
pont
2. Kiskunfélegyházi HTK II. 22 pont
3. Tóth László SE III. Kecskemét 20,5 
pont
4. Nagybaracskai HÍD SE 18,5 pont
5. Kiskunhalasi Sakk SE 16 pont
6. Tiszaalpári SE 11,5 pont
7. Lajosmizsei SK 5 pont

Gálfi Mihály
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Holtág, vagy HALOTT-ág?! A tiszaalpári horgászvíz….

Először is hadd emlékeztessem a 
horgásztársainkat és minden kedves 
olvasót az elmúlt években, kifeje-
zetten az elmúlt esztendőben május 
végétől a téli fagyok beálltáig hihe-
tetlen mértékben elszaporodott vízi 
növényzetre (főleg rucaüröm), ami 
gyakorlatilag lehetetlenné tette a 
horgászatot. Erre mondhatná bárki, 
akinek nem éppen kedvenc időtöl-
tése a horgászat, hogy nagy dolog, 
keressenek fel más alkalmas terüle-
tet.

Ez is egy vélemény, de az, aki 
nem kis pénzért horgászengedélyt 
váltott (20300 Ft) erre a vízterületre, 
az joggal elvárja a terület tulajdono-
sától, kezelőjétől, és bárki mástól, 
akinek joga és egyben kötelessége 
a vízterület és a benne lévő élőlé-
nyek életkörülményeinek a legmeg-
felelőbb módon való biztosítása, 
hogy tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a későbbiekben 
(már idén sem) ne fordulhasson elő 
olyan nagymértékű halpusztulás, 
mint tavaly.

Igen, tudjuk mi is, hogy a vízi-
növényekre szükség van, mert a 
napsugárzás hatására oxigént ter-
melnek, de azt is tudjuk, ha nem 
süt a nap, vagy tartósan borult az 
ég, akkor bizony a víz oxigénjét fo-
gyasztják. Ez egy elburjánzott, túl-
szaporodott növényi vegetációnál 
(EUTRÓF élőhely) a víz oxigéntar-
talmának drasztikus csökkenéséhez 
vezet, mint ez 2010-ben is bekövet-
kezett.

Megoldás: véleményünk szerint 
ezeket a növényi kultúrákat fo-
gyasztó halfajok újra betelepítése, 
mint az amur és a busa. Ez termé-
szetesen tovább fokozná a horgász-
élményt is.

Szinte hallani a csattanást, ami-
kor a cikket olvasva a természet-
védelmi illetékeseknél kiment a 
biztosíték. Amennyiben esetleg 
tudnak egyéb hatékony megoldást 
a fenti problémára, akkor nosza 
rajta, tegyék a dolgukat. Halljuk a 
már teljesen elcsépelt, dogmaként 
emlegetett tiltakozásukat, hogy az 
amúr meg a busa nem őshonos hal-
fajok és azokat nem szabad betele-
píteni. Megjegyezném, hogy sem a 
szerbtövis, sem a gyalogakác nem 
őshonos, mégis gyakorlatilag az Al-
pári-réten szinte mást sem látni, de 
egy természetvédőt sem, aki esetleg 
kihúzkodná.

További gondunk a horgászhe-
lyek nehezen megközelíthetősége, 
ami nemcsak az árvizeknek volt kö-
szönhető, hanem a település alatti 
szakaszon végzett fakitermelésnek 
is.

Az őszi-téli időszakban a Nagy-
kút és a Halászcsárda közötti sza-
kaszon a Természetvédelmi Hivatal 
által megbízott cég végezte a túlnyo-
mó részben már veszélyes, elörege-
dett fák kitermelését, ami szükséges 
is volt. Az azonban joggal háborított 
fel minden jóérzésű embert, hogy az 
értékesíthető rönkanyag elszállítása 
után a cég lelépett, és hátrahagyta 

maga mögött a kifordult tuskókat, a 
vízbedöntött fák koronáját, a terület 
egészén szétszórt gallyfát, valamint 
a használhatatlanná széttaposott 
falu alatti közútszakaszt.

Ez ellen határozottan tiltako-
zunk, egyben felszólítunk minden 
olyan közreműködőt, aki úgy érzi, 
hogy mulasztás terheli, haladékta-
lanul fejezze be az el nem végzett 
munkáját és állítsa helyre a bizton-
ságos közlekedési viszonyokat az 
említett partszakaszon.

Szíves tájékoztatásul közöljük, 
hogy az Alpári Tisza Horgászegye-
sület büszkélkedik az egyik legna-
gyobb számú gyermek- és ifjúsági 
horgásszal, mintegy 150 fővel.

Terveink szerint május 29-én 
rendezünk egy gyermeknapi hor-
gászversenyt játékos vetélkedővel, 
horgászmódszerek bemutatásá-
val egybekötve. A legalkalmasabb 
helyszín az alpári strand és környé-
ke lenne a lapos partszakasz és a 
halászcsárda mellett épült kultúrált 
WC és mosdó miatt, bízva abban, 
hogy a fenti időpontig biztonságo-
san használhatóvá teszik a partsza-
kaszt.

Továbbiakban tájékoztatjuk a 
horgásztársakat, hogy április 16-án 
takarítási napot szervezünk a falu-
takarítási nap keretében, ami be-
leszámít az egyesületi tagok éves 
takarítási napjaiba. Gyülekező a ha-
lászcsárdánál reggel 8-órakor.

Szemerédi Zoltán
 Alpári Tisza HE alelnök
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zÖlD – a fenntarthatóság nevében is – zÖlD
Az ökoiskolai programok egész 

évben zajlanak, de a tavaszi hónapok 
igazán bővelkednek eseményekben.  
Márciusban a Dél-alföldi Zöld Diákpar-
lamenten vettünk részt: Herczeg Eszter, 
Kővágó Karina és jómagam. A téma a víz 
volt, s mi a plakátunkon ennek a nagyon 
fontos anyagnak az áldásait és átkait mu-
tattuk be. Az ott elfogadott határozatok 
nagy részét mi, azaz a tiszaalpári gye-
rekek adták. Ez azért örvendetes, mert 
csak olyan dolgokat mondtunk, amiket 
mi már csinálunk: vízmű- és szenny-
víztelep-látogatás, ökokommandó a ta-
karékosság érdekében, esővízgyűjtőből 
való locsolás, stb. Szeretnénk jövőre mi 
megrendezni ezt a diákparlamenti ülést, 
hiszen a falu szépségét és természeti ér-
tékeit minél többen ismerhessék meg. 
Ehhez természetesen támogatókra lenne 
szükségünk, amit csak részben tudunk 
megoldani pályázatokból.                                             

Áprilisban tartjuk az ÖKOHETET   
13-20-ig. Minden nap valamilyen ese-
mény kötődik a jeles héthez.

13-án házigazdái leszünk a XI. Kis-
térségi Természetismereti Versenynek, 
amelyre a környék településeiről és ta-
lán távolabbról is ellátogatnak hozzánk. 

Ez kb. 15 felnőttet és legalább 40-50 ta-
nulót jelent.

14-én az iskola tantermeiben fognak 
az osztályok természetbarát tisztítósze-
rekkel takarítani, asztalokat, székeket 
megszabadítják a rágógumi maradvá-
nyoktól, firkáktól, a folyosói szekrények 
is lemondhatnak az ottfelejtett tornazsá-
koktól, száraz uzsonnamaradékoktól, a 
virágok is felfrissülnek majd az esővi-
zes locsolástól.

15-én megírják a gyerekek az éves 
felmérést a környezettudatosságról. 
Kíváncsian várjuk, milyen mértékben 
változott már a gyerekeink szemlélete, 
értékrendje ezen a területen. 

16-án ismét résztveszünk a nemzet-
közi takarítási akcióban: Közöd? Le-
gyen hozzá! Örömmel tapasztaltuk az 
elmúlt évben, hogy a Faluvédő- és Szé-

pítő Egyesület, a nyugdíjas klubok is se-
gítettek a munkában. Az idén még több 
civil szervezetet szeretnénk magunk 
között tudni, hiszen ez a környezetünk  
szebbé varázsolásáért történik. 

18-án az iskola udvarát, kertjét és 
környékét fogjuk rendbe tenni, és utána 
a gyerekek ötlete és kívánságai alapján 
szervezzük a délutáni programot. 

19-én az ÁrpáDiák iskolaújság külön-
számának szerkesztése történik a környe-
zettudatosság jegyében, délelőtt az energia-
fogyasztással és annak takarékosságával, 
ill. alternatív energia felhasználásáról ír-
nak tesztet a nagyobb évfolyamosok, míg 
a kissebbek rajzzal fejezik ki ismereteiket. 
Ezen a napon Deák Lajosnéval Algyőn 
részt veszünk az ökoiskola vezetőképzé-
sén.

20-án – igaz,hogy szünet lesz, de 
ez még akkor is belefér - a kecskeméti 
szennyvíztisztító üzemet fogja közel 50 
tanuló megtekinteni. Ez azért is érde-
kes, mert a víz világnapján, márc. 22-
én a Bácsvíz ZRT-hez kirándultunk 40 
gyerekkel, s most ismét lehetőség lesz 
egy tanulságos információszerzésre új-
rahasznosítás területén.

dr. Halász Mátyásné

fiatalok sakksikere
Március 25-én Kiskunfélegyházán már hatodik alkalommal rendezték meg a László Jenő Sakk Emlékversenyt. Tiszaalpárról 
négy fiatal és egy felnőtt nevezett be a versenyre, hogy összemérje tudását a térség sakkozóival. Az ifjúsági kategóriában szép 
sikerek születtek: 2. helyezett Molnár Detre, 4. helyezett Kelemen Dániel (8 évesek), a 10 évesek közül Danis Patrik szerezte 
meg az 1. helyet. Danis Tamás 3. helyezett lett a 14 évesek között. A felnőtt kategóriában Gálfi Mihály holtversenyben 8. lett 
a 24 induló közül. 

Sakk diákolimpia Tiszaalpáron
Március 12-én az Árpád Művelődési 

Házban került megrendezésre a sakk di-
ákolimpia megyei döntője. A megye kü-
lönböző településeiről 80 fiatal nevezett 
be a megmérettetésre. Hat korcsoport-
ban, fiúk és lányok kategóriában har-
coltak a bajnoki címért. Településünket 
Molnár Detre, Kelemen Dániel, Almási 
Attila és ifj. Gálfi Mihály képviselte a 
versenyen, amelyet dr. Vancsura István 
polgármester úr nyitott meg.

Eredményeink: 8 éves fiú kategóri-
ában 12 induló közül 3. helyezett lett 
Molnár Detre, 10. helyezett Kelemen 
Dániel.

14 éves fiú kategóriában 7 induló 
közül Almási Attila 7. helyezést szer-
zett. 18 éves fiú kategóriában 4 induló 

közül ifj. Gálfi Mihály 3. helyezést ért 
el. A helyezettek érmet és oklevelet, va-

lamennyi résztvevő emléklapot kapott. 
Gálfi Mihály szervező
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LabdarúGás
A március hónapban lezajlott mérkőzé-
sek eredményei:
Felnőtt csapat:
Tiszaalpár – Jakabszállás 4:3
Helvécia – Tiszaalpár  1:5
Tiszaalpár – Lajosmizse 3:2
Csólyospálos – Tiszaalpár 0:0
Ezeket az eredményeket akár pirossal, 
vagy csupa nagybetűvel is lehetne írni, 
mert régen volt már a csapat életében 
ilyen jó kezdés. Négy mérkőzésből 3 
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. 12 rú-
gott gól 6 kapott ellenében.
Nagyon szerencsésen jöttek össze a 
dolgaink. Először is az önkormányzat 
nagyvonalú támogatása nagyon jól és 
nagyon jókor jött. A sorsolásunkra sem 
lehet panasz. Ezen kívül a játékosok 
hozzáállása, az edzések látogatottsága 
is befolyásolta az eredmények ilyetén 
alakulását. Most a sorsolást illetően 
egy kicsit nehezebb időszak követke-
zik, de bízunk fiainkban, hogy kellő 
komolysággal érzik át a felelősség sú-
lyát, és mint már annyiszor bizonyí-
tották, bizonyítják most is, hogy ők a 
legjobbak. 
Az ifjúsági csapat eredményei:
Tiszaalpár – Jakabszállás 7:0
Helvécia – Tiszaalpár 1:4
Tiszaalpár – Lajosmizse 1:1
Csólyospálos – Tiszaalpár 1:2
Nem lehet könnyű hétről hétre azzal a 
tudattal pályára lépni, hogy a győzelem 
lehet csak jó eredmény a csapat szá-
mára. Pedig a mi ifi csapatunk ezzel a 
győzelmi kényszerrel áll ki minden el-
lenféllel szemben. És mindezek ellené-
re a legtöbbször mégis sikerrel járnak. 
Még azzal a Lajosmizsével is x-eltek, 

amely szintén a bajnoki babérokra tör. 
A harmadik csapat Tiszakécske együtte-
se, amelynek szintén hasonló törekvései 
vannak. Két hét múlva éppen őket fo-
gadják csapataink. Bízunk benne, hogy 
tiszaalpári sikerrel zárul mind az ifjúsá-
gi, mind pedig a nagy csapat találkozó-
ja. Éppen ezért kérem a sportszeretőket, 
hogy minél nagyobb számban jöjjenek 
el az április 17-i mérkőzésekre, amelyek 
15 és 17 órakor kezdődnek. Tegyünk hi-
tet csapataink mellett, és biztassuk őket 
a győzelemre.
Serdülő csapat:
Elkezdte bajnoki menetelését a ser-
dülő csapat is. Az első mérkőzésen a 
Tiszakécske együttesét fogadták, mely 
még túl nagy falatnak bizonyult az ifjú 
tehetségeink számára. Az eredmény:

Tiszaalpár – Tiszakécske 0:5
Nem baj, srácok, lesz ez még jobb is!
Utánpótlás-nevelés:
Elkezdték az edzéseket, illetve a tornák-
ra történő felkészüléseket a legfiatalabb 
labdarúgók is. Heti 2-2 alkalommal 
edzenek. Az óvodások Hekkel Zsolt 
prominens labdarúgónkkal, a felnőtt 
csapat kapitányával készülnek. Az 1-2. 
és 3-4. osztályosok edzéseit Ivicz Lázár 
testnevelő tanár irányítja.
A napokban várjuk a tavaszi tornák le-
bonyolításának időpontjait és a rendezés 
helyszíneit. Egyébként változás történt 
a Megyei Labdarúgó-szövetség koordi-
nátora személyét illetően. Az eddigi ve-
zető, Osztopáni Mihály edzőt Síber Má-
tyás, a Bugac trénere váltotta a poszton. 

Martus Pál elnök

a tiszaalpári se ifi csapata. állnak balról jobbra: fábián zsolt, Dobos Ri-
chárd, Király zoltán, Bárdos Bence, Dukai Richárd, szabó sándor, lövei 
attila, Bakos istván edző. Ülnek: laczkó Balázs, Palásti andrás, nagy-gál 
Róbert, gálfi Mihály, Kiss andor, Czímer Krisztián. Kapusok: túri zsolt, Ma-
gyar imre.

edzés a
nagymesterrel

Február 26-án edzést tar-
tott a nagymester (Gunshi 
Mustafa Dorbajani) Buda-
pesten, melyen a tiszaalpári 
Koji-do Karate Jutsu Egye-
sület tagjai is részt vettek.

Herczeg Tibor
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LakossáGi feLhívás
A tűzvédelemmel kapcsolatosan 

alkalmazható szankciók tekintetében 
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóságá-
nak Tűzoltóparancsnoka nevében az 
alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot:

A Tűzoltóság a módosított 1996. 
évi XXXI. törvény 31. § (2) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint a Kor-
mány által rendeletben meghatározott 
tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el, 
valamint a módosított 2004. évi CXL. 
törvény 88. §(1) bekezdése alapján, il-
letékességi területén eljárva tűzvédel-
mi hatósági ellenőrzést tart.

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések 
típusai: tűzvédelmi átfogó ellenőrzés, 
tűzvédelmi célellenőrzés, tűzvédelmi 
utóellenőrzés.

A tűzvédelem szabályozási rend-
szerének jelentőségét támasztja alá a 
napjainkra kialakult szankciórendszer, 
hiszen egy-egy látszatra csekélység-
nek tűnő mulasztás emberéleteket 

követelhet. A tűzvédelemben alkal-
mazott szankciók rendszeréről adunk 
rövid áttekintést.

A tűzvédelemben alkalmazott 
szankciók rendszerét az alábbi főbb 
kategóriába soroljuk:
1. Tűzvédelmi felhívás: Jogszabá-
lyi keretek között, a Hatóság döntése 
alapján.
2. Tűzvédelmi kötelezés: Jogszabá-
lyi keretek között, a Hatóság döntése 
alapján.
3. Tűzvédelmi szabálysértés: 
218/1999. (XII.28.) Korm. II. cím 20 
§-ában foglaltak alapján.
4. Helyszíni bírságolás: 10/2000. (II. 
23.) BM rendelet foglaltak alapján 
5. Tűzvédelmi bírság: a módosított 
116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 1. 
§-ában foglalt alapján.
6. Munkavállaló tevékenységtől való 
eltiltása: 1996. évi XXXI. törvény 22. 
§ (4) bekezdése alapján. 

A hivatásos önkormányzati tűz-

oltóság parancsnoka, amennyiben 
tűzvédelmi ellenőrzés, tűzvizsgálat, 
vagy más eljárás során olyan súlyos 
tűzvédelmi szabálytalanságot tapasz-
tal, hogy az bármely pillanatban a tűz, 
vagy robbanás keletkezésének reális 
veszélyét jelenti, azonnal végrehajtan-
dó intézkedést tesz. 

Felhívom a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a fenti szankciók kiszabá-
sára - Kiskunfélegyháza Város Tűz-
oltóságának illetékességi területén, a 
Tűzoltóparancsnok által aláírt és hi-
teles bélyegző lenyomattal ellátott, az 
eljáró ügyintéző nevére szóló írásos 
megbízólevél, valamint arcképes szol-
gálati igazolvány felmutatása mellett, 
továbbá rendszeresített szolgálati öl-
tözetben, (névvel, rendfokozattal el-
látva)  – a Kiskunfélegyháza Város 
Tűzoltóságának hivatásos állományú 
tagja(i) jogosultak. 

Papp Csaba tű. főhadnagy
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

a sporthorgászbolt
fennállásának 10. évfordulója alkalmából egész 

évben akciókkal várja kedves vásárlóit!

MinDen héten Más-Más aKCiós
teRMéKBől Válogathat!

horgászcikkek széles választéka mellett
kaphatók még: méteráru, lakástextil,
függönyök, kiváló minőségű: párnák,

paplanok, ágyneműk, törölközők.

RÖViDáRuK: cérnák, tűk, gumik,
cipzárak, fonalak stb.

Valamint: kutya-, macska-, kisállat-, madár- 
díszhaleledel és felszerelés is kapható a Sport-

horgászboltban (Alkotmány utca).
nézzen Be hozzánK hétRől- hétRe!

Továbbra is sok szeretettel várok mindenkit: 
nagyné eRiKa

hoRgászoK figyeleM!
napijegyek, éves területi jegyek továbbra is a 

megszokott módon, nyitvatartási időben
bármikor kaphatók üzletünkben! 

Vancsura Virág:
Húsvét

Itt van húsvét, gyerekek   
Tojást keresni menjetek!
Hova dugta nyuszika?
Most mindenki máshova,
Menjen keresgélni!
 
A sok lány csak szép ruhában,
Ünnepi rokolyában,
Locsolókat várva, 
Ki locsol meg máma?
Pintér Józsi, hátha.
 
Így telik el minden évben,
Húsvétnak az ünnepe,
Nem is kíván egyebet,
Gyerekeknek serege.
        
Legyen béke és teljesség
Húsvétnak szent ünnepén!     

Várnai Richárd:
A bájoló

Szeretem a hajad,
Szeretem a szemed,
Szeretem az arcod,
Szeretlek téged.

Nézlek, mikor nem nézel,
Nézlek, mikor mást nézel,
Nézlek, mikor ülsz, állsz, 
rohansz,
Mert szeretlek téged.

Te vagy a fény a viharos 
éjszakában,
Te vagy a jó a gonosz 
harcában,
Te vagy nekem a minde-
nem,
Mert szeretlek tégedet.
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fodrászat: Magonyné Kovács tímea
Tel.: 06/20/566-6647

Kozmetika: Balogh Renáta
Tel.: 06/30/691-3689

állószoli és infraszauna Kallai zoltánné Marika
Tel.: 06/20/430-8608

Megújult nyitva tartással várjuk kedves régi és 
új vendégeinket:
H.:  -   14 -18
K.:  9-12  14-18
Sz.:  9-12  14-18
CS.:  9-12  14-18
P.:  9-12  14-18
Sz.:  9-12
V.:  ZÁRVA

Masszázs
„Testünk a kert, akaratunk a kertész”

A masszázs az egyik legősibb és legkellemesebb 
természetes módszer a betegségek megelőzésé-
re és gyógyítására, az egészség megőrzésére.

Masszázstípusok:
 – fizikai közérzetjavító – frissítő masszázs
 – relaxáló arcmasszázs
 – frissítő talpmasszázs
 – fogyasztó, alakformáló masszázs

akció!
– Közérzetjavító bérlet: 5000,- ft/3 alk.
– fogyasztó bérlet: 9000,- ft / 4 alkalom
– arc- és talpmasszázs: az első alkalom in-
gyenes!

ajáNdékutaLváNy kapható!
Bali Szabina 06-20/968-1853

szolgáltatásaink
Masszázs: Bali Szabina
tel.: 06620/968-1853

Fodrászat: Magonyné Kovács Tímea
tel: 06/20/566-6647

Kozmetika: Balogh Renáta
tel.: 06/30/691-3689

Infraszauna  és tsa napsugárszauna:
Kallai Zoltánné Marika
tel.: 06/20/430-8608

NapsuGárszauNa:
fekvő infraszauna

A természetes napsugárzást sugárzó hő kö-
rülvesz és behatol az izületeinkbe, ezzel fel-
gyorsítja az oxigéncserét, javítja a vérkerin-
gést. Erőteljesen méregteleníti sejtjeinket, 
különösen a zsírszövetekben található sejte-
ket. Az infrasugárzás teljesen egyenletesen 
éri a testünket.
jótékony egészségügyi hatásai:
- Méregtelenítés – Testsúlycsökkentés – 
Bőrszépítés – Testi és lelki relaxáció – Vér-
keringés javítása- Vérnyomás csökkentése 
– Stressztűrő képesség növekedése – Alvás-
igény csökkenése – Immunrendszer erősíté-
se – Vitalitás, életerő jelentős növekedése
Századunk legsokoldalúbb vitalitásnövelő, 
egészségvédő, betegség-megelőző eszközé-
nek tartják!

iNGyeNes kipróbáLás
az első alkalom!
Kallai Zoltánné 06/20/430-8608

Minden, ami a szépséggel kapcsolatos, egy helyen . . .

tiszaalpár
ady e. u. 15.

új

új
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könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű aPeh- és tB-ügyintézéssel, képviselettel. 

havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, áfájáról, a könyvelést, így pontosan 
tudja követni.
igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.

az iRoDa nyitVa taRtása
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.

telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

a tiszaalPáRi MűVelőDési házBan
fogaDóóRát taRtoK 

időpontok: május 6.,
június 7., július 7., augusztus 8.,

szeptember 7., október 7., november 7., 
december 7. 14-15 óráig 

éRDeKlőDni: 06/30/266-8536

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

pr-telecom 
kábeltévé
internet
telefon

szolgáltatásait rendkívüli
kedvezMéNyes

árakon kínálja
a pr-teLecoM.

szerződéskötéssel kapcsolatban
érdeklődni lehet tiszaalpáron

a művelődési házban és fodor imre
üzletkötőnél:

06-30/9152-264, 06-30/7410-217
telefonszámokon.

emlékezés
Palatinus istván

halálának 9. évfordulójára

„Gyógyulásod vártuk, sajnos de hiába,
Minket szerettél, csak álmodni mentél.”

Szerető feleséged, lányod,
vejed, fiad, menyed és unokáid

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani

mindazoknak, akik
szegedi gyula

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút helyeztek.

A gyászoló család



Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aPRóK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízott: 06 20/539-6630
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816

* 5 q-ig mérő jó állapo-
tú famázsa súlyokkal eladó. 
Régiséggyűjtőknek egyedi 
darab. Ár: 60.000.- Ft. Érd.: 
06/30/239-3446

* Eladó Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 68/d szám alatti 
87 m2-es lakás – négylakásos 
társasházban. Érd.: 06/30/300-
9996, vagy 76/424-092

* Használt palát, illetve 
gyümölcsfa törzset vásárolok. 
Érd.: 06/70/230-8784

* Tiszaalpár, Alkotmány u. 
17. sz. ház eladó. Üzlet + 2 
szoba összkomfort + garázs. 
Érd.: 06/30/418-6203

* 1 db Tornádo típusú 
(burkolt) elektromos kerék-
pár garanciával eladó. Érd.: 
06/20/9764-891

* Eladó Tiszaalpár, Deák 
Ferenc u. 34. szám alatti lakás. 
Érd.: 06/30/226-1595

* Kézi szövésű szőnyeg 
(rongyszőnyeg új anyagból) 
nagy választékban kapható. 
Honfoglalás u. 15. Tel.: 424-

532
* Eladó 2 db fotel, új pad-

láslétra, szőlőprés. Arany 
János u. 5.

* Magánszemélyek adóbe-
vallásának elkészítését válla-
lom. Érd.. 06/70/254-2726

* Angol és francia nyelvből 
oktatást, korrepetálást, külföldi 
munkavállalás előtti és nyelv-
vizsgára való felkészítést vál-
lal fiatal, diplomás, tapasztalt 
tanárnő. Tel.: 06/70/503-5099

* Ház eladó. 6066 Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 6. Érd.: 15 és 17 
óra között.

* Ház eladó. 2 szobás, für-
dőszobás, konyha, gázfűtéses, 
1063 m2 területtel, 250 m-re 
a Tiszához. Irányár: 2,9 mil-
lió Ft. Érd.: 06/20/514-1007 
/ 890459

* Eladó Alpáron 2 szobás, 
gázfűtéses családi ház, 661 
m2-es telken, frissen festve, 
mázolva, bútorozva. Azonnal 
beköltözhető. T: 06-20/490-
2144

anyakönyvi hírek
házasságot kötöttek: Kecső József és Hábermájer Helga.
akiket nagyon vártunk: Ajtai Kevin (Ajtai Anna), Konfár 
Réka (Kovács Mónika).
akiktől elbúcsúztunk: Rakatyai Józsefné Molnár Veronika 
(1927), A. Tóth Sándor (1943), Dancsó Ferencné Dósa Mária 
(1946), Nemcsok Margit (1913), Okos Gyuláné (Pax) (1914), 
Konfár Józsefné Török Mária (1932), Szabó István (1947), 
Repáruk Ignácné Cseri Julianna (1925), Puczi Ilona (2011)

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 Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/Phf/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyit-
va tartási időben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen 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
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