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Ünnepi programsorozattal és a 
pedagógusok fájának megkoszorúzá-
sával emlékeztek a fennállásának 80. 
évfordulóját ünneplő Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár jubile-
umára az intézmény jelenlegi és volt 
tanulói, pedagógusai, valamint admi-
nisztratív és technikai dolgozói. 

A június 6-tól kezdődő jubileumi 
hét „napok” köré szerveződött és sok-
színű, változatos programokat nyújtott. 
Az Árpád napon honismereti verseny és 
multikulturális rendezvények: cigány és 
magyar táncház, német, angol, orosz és 
cigány daltanulás várták a diákokat. A 
tornacsarnokban a felsősök sorversenye 
zajlott, amelyen az iskolai dolgozók-

szülők csapata is részt vett.  Az alsó 
tagozatosok ezen a napon a Tőserdőbe 
utaztak vonattal, ahol Árpád korát idéző 
versenyek zajlottak. Így pl. Zalán futá-
sa, átkelés a Vereckei-hágón és sok más 
érdekes program foglalta le a kicsiket. 
Egy napon keresztül tartott a fordított 
nap, amelyen Berkes Dóra diákigazgató 
és segítői elképzelései szerint zajlott 
az iskolai élet. A családi napon az 
SZMK szervezte a gyermeknapi kaval-
kádot, amely nagy sikert aratott kicsik 
és nagyobbak között egyaránt. Az isko-
latörténeti napon került sor a vetélke-
dők és kiállítások mellett az iskola volt 
tanulóinak rendhagyó óráira. Dr. Komár 
Krisztián történész az iszlámról, Ruska 

László, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem animáció szakos hallgatója 
az animációs filmkészítésről, Horváth 
László szociológia szakos egyetemi 
hallgató kedvenc hobbijáról, a fotózás-
ról tartott nagy sikerű előadást. A sport-
nap az iskola első tanévének tiszteletére 
a falu 3 pontjáról induló és az iskola 
udvarán célba érő 1931 méteres emlék-
futással kezdődött, amelyen nem csak 
az iskola tanulói, pedagógusai, de bárki 
részt vehetett. A sportnapot hangulatos 
kerti parti és filmvetítés zárta.

A programgazdák: Kővágóné 
Kálmán Klára, Szőke Éva, Bondár 
Enikő, Tóthné Mátyus Mónika, Ivicz 
Lázár voltak. (Folytatás a 6. oldalon.)

NyolcvaN éves lett az iskola

A montázst készítette Horváth Janisz



Az előző lapszámunk óta két alka-
lommal ülésezett Tiszaalpár képviselő-
testülete. A május 25-i ülés fontosabb 
napirendi pontjaiból:

Munkaerőhelyzet
Barton András vezető főtanácsos 

a település munkaerő-helyzetéről és a 
foglalkoztatási lehetőségekről számolt 
be. A beszámoló szerint tovább nőtt a 
községünkben a munkanélküliek száma. 
A jelenlegi állapot szerint 3.340 mun-
kaképes lakosból 432 fő a regisztrált 
munkanélküli. Ez kb. 40 fővel magasabb 
a tavalyinál. A munkanélküliségi ráta 
11,87 %  (az országos ráta: 11,60 %).

A társas vállalkozások (Rt., Bt., Kft.) 
száma nem változott a településen, az 
általuk foglalkoztatott dolgozók száma 
kb. 550 fő. Az egyéni vállalkozások 
száma tavaly óta eggyel nőtt a község-
ben, így jelenleg 235 fő egyéni vállalko-
zó van Tiszaalpáron.

Jelentős a foglalkoztatottság az intéz-
ményekben is. A legtöbb dolgozót (132 
fő) az önkormányzat foglalkoztat, a PAX 
Otthonban 50 fő, a Tavirózsa otthonban 
13 fő, a Postánál 10 fő, a takarékszövet-
kezetnél 7 fő dolgozik.

Az önkormányzat elsősorban terület-
biztosítással igyekszik támogatni a mun-
kahelyteremtő vállalkozások indítását, 
illetve fejlesztését. Az elmúlt években 
a MATIC Kft. területvásárlási igényét 
teljesítették, valamint üres ingatlanok 
bérlését tette lehetővé a vállalkozások-
nak és a vállalkozóknak. A Koril-Fruct 
Kft. működése, illetve a MATIC Kft. 
létszámnövekedése jelent pozitívumot a 
foglalkoztatás alakulásában.

Iskolai csoportok 
A tanulócsoportok számának és lét-

számának kialakítása a többször módo-
sított közoktatási törvény előírásai alap-
ján készült. A 2011/12-es tanévben az 
önkormányzat az alábbi tanulócsoportok 
indítását engedélyezte:

1. évfolyamon 3 osztály, 2. évfolya-
mon 2 osztály, 3. évfolyamon 2 osztály, 
4. évfolyamon 2 osztály, 5-6-7. évfo-
lyamokon 2-2 osztály, 8. évfolyamon 1 
osztály.

Az igényelt létszámok alapján 4 nap-
közis csoport lesz a következő tanévben: 

önálló csoport az 1., 2. és 3. évfolyamon, 
összevont csoport a 4-5. évfolyamon, 
illetve tanulószoba a 6-7. osztályosok 
számára.

Gyermekjóléti Szolgálat
Elköltözik jelenlegi helyéről – az 

ÖNO épületéből – a Gyermekjóléti 
Szolgálat. A hatósági ellenőrzés június 
15-ig adott időt a feltárt hiányossá-
gok rendezésére, amely Tiszaalpáron 
a működés helyét kifogásolta. Az 
önkormányzat döntése értelmében a 
Gyermekjóléti Szolgálat és a család-
gondozás számára a művelődési házban 
biztosítanak irodát. 

Gyermekvédelem
A gyermekvédelem helyzetének érté-

kelését is tárgyalta a képviselő-testület.
A szociális rászorultság alapján járó 

rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt (5.800 Ft augusztus és november 
hónapban) 503 gyermek számára folyó-
sította az önkormányzat. A kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást 5 gyermek 
után fizették ki 2010-ben.

A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás az időszakosan létfenntartá-
si gondokkal küzdő családok számára 
folyósítható. 2010-ben 184 ilyen eset-
ben döntött a támogatás odaítéléséről 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
összesen 889 ezer Ft összegben.

Óvodáztatási támogatásban 28 fő 
részesült, a kifizetett támogatás összege: 
450 ezer Ft.

A gyermekétkeztetést az iskolában 
145, az óvodában 141 gyermek vette 
igénybe. Ebből 50%-os kedvezményben 
11 iskolás, és 23 óvodás részesült, ingye-
nesen étkezett 109 iskolás, 93 óvodás.

A gyermekek védelmének biztosí-
tása, a családban történő nevelésének 
segítése a fő feladata a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak. Munkájukat a közoktatási 
intézmények, a rendőrség, a pártfogó 
felügyelői szolgálat, az egészségügyi 
szolgáltatók és a jegyző segíti, jelző-
rendszert alkotva. 2010-ben a gyermek-
jóléti szolgálat 89 gyermekkel került 
kapcsolatba veszélyeztetettség miatt. 
Főleg anyagi, megélhetési okok, csalá-
di konfliktusok, magatartási, viselkedési 
problémák, válás, gyermekelhelyezés, 

szülői elhanyagolás, illetve a szenve-
délybetegségek okozták a legtöbb prob-
lémát.

Jegyzői hatáskörben 7 gyermeket 
vettek védelembe a tavalyi évben a 
szülői konfliktusok és életvezetési prob-
lémák miatt, illetve a gyermeknek felró-
ható magatartási okokból.

Idegenforgalom
Határozott a képviselő-testület a 

Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez 
történő csatlakozásról. A KIDE fő célja 
a térségi idegenforgalom fellendítése. A 
kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai és a 
kiskunhalasi kistérségek részvételével 
egy olyan szervezet jöhet létre, amely 
hatékonyan tud munkát végezni mind 
a három kistérség turisztikai fejleszté-
sének elősegítésére. A megalakuláshoz 
pályázat beadására is lehetőség van.

A június 14-i rendkívüli ülés napi-
rendjéből:

Szennyvíz
A szennyvíz projekt megvalósításá-

nak részét képező beszerzések és köz-
beszerzések lefolytatására, valamint a 
közbeszerzési szakértői feladatok elvég-
zésére árajánlatok kért a képviselő-testü-
let. A beérkező, a kiírásnak mindenben 
megfelelő ajánlatot két kft. tett. Közülük 
a kedvezőbb megbízási díjat kérő HBF 
Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. nyerte el a megbízást.

Térfigyelő rendszer
A térfigyelő kamerarendszer már 

több alkalommal volt tárgya a testületi 
üléseknek. A legutóbbi közbeszerzési 
eljárást eredménytelenné nyilvánította 
a testület. Az elkülönített 6 millió Ft-os 
célkeretet ugyanis meghaladta a pályázó 
költségvetése.

Lakástakarék
Kedvezőtlenebb feltételekkel lehet 

megkötni ezentúl az OTP Lakástakarék 
szerződéseket. A többször módosított 
határidő letelte után már csak 61 hóna-
pos futamidőre, havi 3.040 Ft-os havi 
befizetés mellett lehet szerződéseket 
kötni. A számlanyitás költségét – 4.650.- 
Ft – az eddigieknek megfelelően az 
önkormányzat továbbra is átvállalja.
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Önkormányzati hírek

A Tiszaalpári Sport Egyesület játékosai köszönetet mondanak Barna Sándornak
az újfalui futballpálya rendbetételében nyújtott segítségéért.
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LEADER HVS PROGAM ÚJRATÖLTVE
A LEADER program alapvetően 

kistérségi fejlesztési programot jelent, 
amelyben elmaradott és kevéssé el-
maradott kistérségek számára nyílik 
fejlesztési, fejlődési, előrejutási lehe-
tőség. Főként a vidékre koncentrál, és 
szervezetek, egyesületek, vállalkozá-
sok pályázatain keresztül juttat pénzt a 
vidékfejlesztési tervek megvalósításá-
ra. A 2007-2013-as időszak már a ne-
gyedik tervezési ciklusa a programnak, 
amely a kilencvenes években indult 
útjára, és ma már európai szinten 5,5 
milliárd euró forrással rendelkező pro-
jektté vált.

Május 20-án a közgyűlés Kiskunfél-
egyházán elfogadta a LEADER HELYI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
(HVS) ez évi, és jövőre áthúzódó prog-
ramját. Ezzel a döntésével ismételten 
lehetőséget teremtve új pályázatok be-
nyújtására.

A pályázatokat 2011. július 1. és au-

gusztus 15. között lehet majd benyújtani 
a kiírási feltételeknek megfelelően.

Tiszaalpár Önkormányzata, illetve a 
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egye-
sület eddig is részt vett LEADER prog-
ramokban. Nyertes pályázatai is voltak, 
mint például a 2009.11.16-án benyújtott 
pályázat, amellyel 646.213,- Ft forint 
alkalmas lenne támogatást nyertünk 
faluszépítésre. Ugyancsak LEADER 
pályázati forrásból valósult meg a temp-
lomdomb és környékének rendezése, 
korábban a faluközpont kialakítása, 
vagy ezt megelőzően a futballpálya és 
öltöző felújítása.

Most is pályáznunk kell. A 2011-
2012. évre az alábbi célterületeken nyí-
lik pályázati lehetőség: 

LEADER rendezvények, civil szféra 
fejlesztése, sportlétesítmények kialakí-
tása, korszerűsítése, falusi szálláshelyek 
és szolgáltatások fejlesztése, helyi ter-
mék előállításának és piacra jutásának 

elősegítése, mezőgazdasági eszközök 
beszerzése.

Tiszaalpár a Kiskunok Vidé-
kéért Egyesület tagja, székhelye 
Jászszentlászló.

A magam részéről kiemelném a 
helyi termék célcsoportban rejlő le-
hetőségeket. Itt olyan termékekről 
van szó, amelyek jellemzőek a térsé-
günkre, még pontosabban a tiszaalpári 
környezetre. Egyediek - hasonlóan a 
hungarikumokhoz -, de egyelőre nem 
érik el azt az ismertségi szintet. Új vo-
nása a mostani pályázati lehetőségek-
nek, hogy őstermelők is pályázhatnak.

Azt javaslom, hogy a falugazdász-
szal, a képviselőkkel és a bölcs, idősebb 
polgártársainkkal nézzünk szét a „por-
tákon”, mi az, ami eddig rejtve maradt 
előttünk, de most jó lenne, ha felszínre 
kerülne és pályázati támogatás igénylé-
sére.

László János

ÜGYVEZETŐI
ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületepályázatot hirdet 
önkormányzati tulajdonú egyszemélyes 
kft. ügyvezetői feladatainak ellátására
Munkahely: Tiszaalpári Településgazdál-
kodási Kft. 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
A cég tevékenysége: zöldterület-keze-
lés, bontás, építési terület előkészítése, 
közúti áruszállítás
Beosztás: ügyvezető, megbízási jogvi-
szony vagy munkaviszony keretében.
A megbízás/munkaviszony időtarta-
ma: 3 év
Megbízás/munkaviszony kezdő napja 
és megszűnésének időpontja: 2011. 
augusztus 1-től 2014. július 31-ig 
Megbízás feltételei: 
• büntetlen előélet, 
• a cég tevékenységi körébe tartozó 
területekhez kapcsolódó szakirányú 
végzettség 
• jogosítvány
Az elbírálásnál előnyt jelent: 
• településüzemeltetésben szerzett 

gyakorlat, 
• pályázatírásban szerzett gyakorlat
• felhasználó szintű számítógépes is-
meret 
Megbízási díj/munkabér mértéke: 
személyes meghallgatás során kerül 
egyeztetésre.
A pályázat benyújtásának formai és 
tartalmi követelményei:
• írásban; zárt borítékban; „Ügyveze-
tő” megjelöléssel, 
• címzése: Tiszaalpár Nagyközség Pol-
gármestere, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
A pályázat beadási határideje: 2011. 
július 5. 16. 00 óra
A beadási határidőn a pályázatnak a hi-
vatalba történő érkezését kell érteni.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. július 28. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
• részletes szakmai önéletrajzát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványát vagy az annak megkéré-
sét tanúsító feladóvevényt, 
• a Kft. vezetésére vonatkozó vezetői 
koncepcióját,
• az álláshely betöltéséhez szükséges 

képesítés meglétét igazoló okmány(ok) 
másolatát,
• megbízási díj/munkabér mértékének 
megjelölését.
• nyilatkozatot arról, hogy a pályáza-
tával kapcsolatban a képviselő-testü-
leti ülés keretében kívánja-e zárt ülés 
megtartását,
• nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. 23.§-
ában a kizáró feltételekre (összeférhe-
tetlenségre) vonatkozóan.
A pályázati kiírással kapcsolatban 
további információt dr. Vancsura Ist-
ván polgármester nyújt személyesen 
(6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) vagy a 
76/424-133-as telefonszámon.
A személyes megbeszélés egyeztetése 
érdekében kérjük a pályázatban feltün-
tetni a pályázó személyes elérhetősé-
gét (telefon, fax, e-mail).
A pályázati eljárás módja: a pályáza-
tok elbírálása személyes meghallgatás 
után történik, melynek helyéről és ide-
jéről a pályázókat értesítjük.
A megbízó / munkáltató fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Eperke hírek
Az Eperke Családi Napközi a szülők és a gyermekek nevében is szeretne köszönetet mondani a képviselő-testületnek a támoga-
tásért. Egyúttal szeretettel meghívunk minden kisgyermeket 2011. 07. 04-én tartandó nyílt napunkra! Beiratkozási lehetőség a 
támogatott helyekre. Érdeklődni: Palóczné Márti 06/70/3151-897.
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Tájékoztatjuk a Polgárokat, 
hogy az Önkormányzat a 2011. évi 
Tiszaalpári Napok keretében meg-
rendezi az „Elszármazottak IV. Ta-
lálkozóját”. 
Időpontja: 2011. augusztus 20. 15 
óra
Helye: Árpád Művelődési Ház

A meghívottak névjegyzékét a 
Szervező Bizottság összeállította, 
amely a művelődési ház emeleti 
irodájában megtekinthető nyitva 

tartási időben (vagy a Polgármes-
teri Hivatal 6-os számú irodájában, 
az ügyfélfogadás időtartama alatt).

Kérjük a Polgárokat, hogy a név-
jegyzéket tekintsék meg és ameny-
nyiben olyan rokonuk, vagy isme-
rősük van, aki ebben nem szerepel, 
nevét, pontos címét adják meg.

Bízzunk abban, hogy közös 
szervező munkával ismét egy sike-
res találkozót tudunk szervezni.

Szervező Bizottság

Felhívás az Elszármazottak
IV. Találkozójának szervezésére

ÁLLÁSHIRDETÉS
A tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár pá-
lyázatot hirdet szakács álláshely-
re 2011. július 1-jei kezdéssel.
Jelentkezési feltétel: 
• szakács szakképzettség
• büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
- önéletrajzot,
- valamennyi végzettséget igazo-
ló bizonyítványmásolatot,
- erkölcsi bizonyítványt.
Előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett 
gyakorlat
- cukrász végzettség 
Bérezés a Kjt. szerint. 
Étkezési hozzájárulást biztosí-
tunk. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje:  2011. június 24. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2011. június 28.
A pályázatot az alábbi címre kell 
eljuttatni: Kelemenné Utasi Me-
linda gazdasági vezető
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 
14.

Tisztelt Tiszaalpáriak!
 A tiszaalpári polgárőrség tagjai 
évek óta tevékenykednek telepü-
lésünk közbiztonságának javítá-
sért. Kérjük Önöket, amennyiben 
egyetértenek velünk e feladat 
fontosságában, úgy támogassák 
egyesületünket munkájukkal, 
anyagi, vagy bármely más segít-
séggel.
Köszönjük mindazoknak, akik 
eddig is segítették munkánkat!

Elérhetőségeink:
Kacziba Sándor elnök

0620-433-3911
Bársony István titkár 

0630-621-0873
e-mail:

polgarorsegtiszaalpar@gmail.com
Bársony István titkár

TeSzedd: önkéntes szemétszedési akció
Az előzetes várakozásnak meg-

felelő volt a május 21-i „TeSzedd 
2011 – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért” elnevezésű akció-
ban való részvétel Tiszaalpáron. 
Az országos programban a Falu-
védő és Szépítő Egyesület mellett 
az általános iskolások részt vettek 
a település szemétmentesítésben. 
A felnőttek Vajda Márta kertész-
mérnök irányításával a Temp-
lomdomb és Várdomb környékét 
takarították ki, virágosítottak a 

falu központjában. Az iskolások 
a Skanzen környékét takarították, 
illetve megjavították a kemen-
cék és az építmények megrepe-
dezett részeit. - Az ügyes kezek a 
gyomtalanításban is serénykedtek. 
Több civil szervezet is részt vett 
az , s így a faluban és a Holt-Tisza 
mentén ismét tisztaság uralkodott. 
Remélem, ez így is marad, bár 
nem azok takarítottak, akik sze-
meteltek! – mondta el dr. Halász 
Mátyásné, szervező.

Könyvtári hírek
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a 
könyvtár 2011. június 20-tól leltá-
rozást végez, melynek ideje alatt a 
szolgáltatások szünetelnek. A nyi-
tás tervezett időpontja: július 20.

* * *
A könyvkultúra támogatását célzó 
Márai-programba könyvtárunk is 
meghívást kapott. A kortárs magyar 
irodalmi, gyermekirodalmi művek 
mellett klasszikusok népszerűsíté-
sét célul tűző program első fordu-
lójában 500 szépirodalmi és tény-
irodalmi műből választhatnak a 
könyvtárak. A tiszaalpári könyvtár 
támogatási kerete 400.000 Ft.

Újabb eredmények
Kecskeméten június 1-jén a Ha-

gyományok Háza  népi iparművé-
szeti bíráló bizottsága újra zsűri-
zést tartott a környék iparművészei 
és hagyományőrzői által készített 
termékekről. Repáruk Dezső há-
rom hangszert állított a szakmai 
zsűri elé. Az elmúlt évben nagyban 
akadályozta munkájában a környé-
künkön is megjelenő belvíz, így a 
tervezettnek csak egy részét sike-
rült elkészítenie. A három hangszer 
újra A-s minősítést kapott. Így 12 
re emelkedett A-s minősítésű teke-
rőlantjainak száma.
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KIBŐVÜLT AZ óVODA

Megtörtént az új, kétcsoportos óvoda műszaki átadása. Az Ady Endre utcai volt 
kétlakásos szolgálati lakás átalakítására 30 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat 
saját költségvetése terhére. Szeptembertől így valamennyi óvodás korszerű, eszté-
tikus környezetben kezdheti a tanévet.

egyházi sorok
Ünnepek:
június 5. Urunk mennybemenetele
június 12. Pünkösd
június 13. Páduai Szent Antal áldozó-
pap, egyháztanító
június 19. Szentháromság vasárnapja
június 21. Gonzága Szent Alajos szer-
zetes
június 24. Keresztelő Szent János 
születése
június 26. Krisztus Szent Teste és Vére, 
Úrnapja
június 29. Szent Péter és Szent Pál 
apostolok

Urunk mennybemenetele ünnepén 
volt templomainkban az elsőáldozás. 
A Jótanács Anyja templomban 13-an, 
a Szent István templomban pedig 4-en 
részesültek ebben a szentségben.

Pünkösdkor tartottuk a délelőtti 
szentmisékben a hittanosok tanév végi 
hálaadó szentmiséjét, a Te Deumot. Ek-
kor kapta meg mindenki a hittan bizo-
nyítványát is. 

Júniusban az esti szentmisék végén 
hétköznap a Jézus Szíve litániát imád-
kozzuk.

Úrnapján (június 26.) a 9 órás, illet-
ve a 11 órás szentmisék végén tartjuk a 
körmenetet. Ezen a vasárnapon az alpári 
templomban NEM lesz este szentmise!

Kéri Vencel plébános

Kék percek - Rendőrségi 
közlemény

Május hónapban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmények elkövetése mi-
att indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:

Április 28-án 8 és 9 óra közötti 
időben ismeretlen tettesek egy Hu-
nyadi János utcai üzletben az eladók 
figyelmét elterelve különböző vegy-
szereket tulajdonítottak el. A lopással 
okozott kár: 50.000 Ft. Néhány nappal 
később a cselekménnyel gyanúsítható 
személyeket - az üzlet tulajdonosának 
bejelentését követően, annak hathatós 
közreműködése mellett – Németh Sán-
dor r. törzsőrmester körzeti megbízott 
elfogta és további intézkedések véget a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság-
ra előállította.

Május 10-én 12,55 órakor ismeretlen 
elkövető egy nyitott állapotban lévő Ha-
lász utcai lakásból eltulajdonított 5.000 

Ft készpénzt. A lopással 
okozott kár: 5.000 Ft.

Május 17-én 17 és 
18,30 óra közötti időben 
egy középkorú férfi beha-
tolt egy idős hölgy  Ady 
Endre utcai lakásába, majd tőle pénzt 
követelt, de miután nem kapott, a höl-
gyet bántalmazta. Ezt követően az el-
követő a lakásban kutatást végzett, és 
eltulajdonította a sértett mobiltelefon-
ját. A rablással okozott kár: kb. 10.000 
Ft. A sértett által elmondottak alapján, 
a szabadnapját töltő Török Roland r. 
főtörzsőrmester körzeti megbízott az 
elkövetőt elfogta, majd a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányságra előállította. 
A cselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható személy őrizetbe 
vételére, majd előzetes letartóztatására 
került sor.

A nemzeti
összetartozás napja

Az Országgyűlés tavaly május 31-én 
döntött úgy, hogy a trianoni békeszerző-
dés aláírásának napját, június 4-ét a jövő-
ben a nemzeti összetartozás napjává nyil-
vánítja. Ennek célja az anyaországban és 
a határon túl élő magyarság kapcsolata-
inak és  összetartozásának erősítése. Az 
általános iskolában osztályfőnöki órák 
adták a megemlékezés keretét.

Az Árpád Népe Egyesület a Trianon-
szobornál tartott megemlékezést. Dr. 
Vancsura István polgármester rövid üd-
vözlő beszédével vette kezdetét a műsor. 
Az ünnep fő szónoka ifj. Tompó László, 
az Atilla Király Népfőiskola tanára volt. 
A Bársony Mihály Népdalkör műsora és 
a szavalatok után a megemlékezésen részt 
vevő intézmények és egyesületek koszo-
rút helyeztek el a szobor talapzatánál.

Immár harmadik éve  a  mindenkori hetedik évfolyamos tanulók helyi 
munkalehetőségeket ismernek meg, megkönnyítendő számukra a pá-
lyaválasztást. Ebben az évben a gyerekeket a polgármesteri hivatalban 
Dr. Vancsura István polgármester úr, a MATIC Kft-ben Bársony And-
rás, a Czinege Manufaktúra Kft-ben Feketéné Horváth Judit, Görög 
Ildikó és Kővágó Róbert fogadta. Köszönet a helyi munkáltatóknak, 
hogy alkalmat adtak tevékenységük megismerésére.
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(Folytatás az első oldalról) Az ese-
ménysorozat legimpozánsabb része a 
június 11-i záróünnepély volt. A díszbe 
öltöztetett tornacsarnokban Kiss Márta 
és Márton Károly iparművészek, Bíbok 
Piroska, Horváth László és Márton Ben-
degúz egyetemi hallgatók, Repáruk De-
zső hangszerkészítő, valamint Repáruk 
Zsolt és Szikora Szimonetta munkáiból 
láthattak kiállítást. Valamennyien az in-
tézmény tanulói voltak.

A kétórás ünnepi műsort Gibárszki 
Sándorné igazgató nyitotta meg. Beszé-
dében röviden megemlékezett az iskola 
történetéről, egykori pedagógusairól. 

A legtehetségesebb jelenlegi és egy-
kori diákok színvonalas produkciói mél-
tó keretet adtak az ünnephez. Vedres Ba-
lázs 3. osztályos tanuló vidám meséje a 
pletyka természetéről sok mosolyt csalt 
a közönség arcára. A művészeti iskola 
néptáncos csoportjait nagy tapssal jutal-
mazták a nézők. Kanalas Kitti és Ivicz 
Netta 8. osztályosok népdalokkal léptek 
színpadra. A Gulyás Terka bábtanoda 
ifjú titánjai a Zoknik tánca c. műsorukat 
mutatták be, és most is ügyesen szerepel-
tek. Sebők Barbara 5. osztályos tanuló 
Romhányi József: Nyúliskola című ver-
sét mondta el. A helyi hagyományokat 
őrző tekerőlant nem hiányozhat egyet-
len iskolai rendezvényről sem. Balla 
Tibor, a népművészet mestere tanítvá-
nyaival, Bánfi-Antal Dáviddal és Bánfi-
Antal Ádámmal alföldi népdalokat adott 
elő. Hangszeres zene kategóriában a 
zongora is képviseltette magát. Almási-
Szabó Tibor és diákjai, Kővágó Karina 
és Molnár Döme klasszikus darabokat 

adtak elő. Olajos Mária és Hatvanyi Fe-
renc Móra István és Wass Albert versét 
szavalta el, Réczicza Bianka József At-
tila Tiszta szívvel című megzenésített 
versével lépett fel. A színjátszó körösök 
a diákok aranyköpéseinek gyűjtemé-
nyével, az iskolai élettel kapcsolatos 
bölcsességekkel és a pedagógusokkal 
megerősített énekkarral közösen eléne-
kelt szívhez szóló dallal járultak hozzá 
az ünnepi műsor sikeréhez.

A produkciók színrevitelét Bagi Fe-
renc tánctanár, Aracs Eszter bábszínész, 
Szőke Éva énektanár, Almási-Szabó 
Tibor zongoratanár, Suba Jánosné és 
Bondár Enikő pedagógusok segítették 
szakértelmükkel.

A Pedagógusok fája az iskola min-
denkori pedagógusainak tiszteleg. A fa 
törzsén elhelyezett emléktáblát a nem-
régiben elhunyt Munkácsy Károly szob-
rászművész készítette. Körülötte Alpár 
első oskolamestereinek, kántortanítói-
nak, az intézmény első tantestületének, 
valamint a díszpolgári címmel jutalma-
zott pedagógusainak névtáblája kapott 
helyet. A nevelőtestület és valamennyi 
résztvevő nevében Gibárszki Sándorné 
igazgató és Győri Istvánné igazgatóhe-
lyettes helyezett el koszorút az emlék-
fánál.

Az iskola valamennyi terme nyitva 
állt az érdeklődők előtt. Volt, aki nosz-
talgiából kereste fel saját régi osztály-
termét, de a pedagógusok és a diákok 
gondoskodtak arról is, hogy érdekes lát-
nivalók is várják az érdeklődőket. A tör-
ténelem szaktanteremben iskolatörténeti 
kiállítást rendeztek be, amelyen sok más 

mellett helyet kapott az első tanév anya-
könyve és Berkes Sándor iskolai relik-
viái is. A rajzosban iskolai programok, 
az alsó aulában régi tablóképek vetítése 
folyt. A felső aulában a rajzszakkörösök 
munkáiból nyílt kiállítás és a Csodála-
tos lakóhelyem, Tiszaalpár projekt kere-
tében településtérképen jelenítették meg 
a tanulók az építészeti és természeti ne-
vezetességeket, emlékműveket, kiállí-
tóhelyeket. Endre Mihály informatika-
tanár irányításával CD is készült a fenti 
projektről, amit meg is vásárolhattak a 
látogatók.

Az ünnepi műsor után állófogadá-
son látta vendégül az iskola a meghí-
vott vendégeket. Dr. Vancsura István 
polgármester úr pohárköszöntője után 
régi kollégák és tanítványok „találtak 
egymásra”, jóízű beszélgetések folytak. 
A jó hangulathoz munkájukkal hozzájá-
rultak a konyhai dolgozók is, akik a hi-
degtálakat és salátákat készítették.

A délután folyamán több osztályta-
lálkozót is tartottak az intézményben. 
Az 50 évvel ezelőtt végzett tanulók 
ugyanolyan érdeklődve nézték végig a 
programok, kiállítások sokaságát, mint 
a 6 évvel ezelőtt elballagók.

A heti programok sokszínűsége, bő-
sége vonzotta a látogatókat. A meghívott 
vendégek közül – vidékről is - nagyon 
sokan eljöttek a jeles évfordulóra. Bár 
a látogatók számáról nem készült hi-
vatalos felmérés, de a rendezvényeken 
résztvevők sokasága mindenképpen azt 
mutatja, hogy a 80. éves évforduló meg-
ünneplése jól sikerült és sokak szívügye 
volt.

NyolcvaN éves lett az iskola

Köszönetet mondunk azoknak, 
akik elfogadták meghívásunkat az 
iskolai  "Multikulti" napra, ezzel 
emelve a program színvonalát: 
Ajtai Elemérnének és a Tiszavi-
rág Hagyományőrző Együttes-
nek, Aracs Eszter bábszínésznek, 
Fekete Istvánnak, Novákné Lo-
vas Erzsébetnek, Bánfi-Antal 
Attilánénak (ők saját hivatásukat 
mutatták be a tanulóknak).

A fotón Tiszavirág együttes 
műsorának részlete látható.
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jubileumi hét képekbeN

Berkes Dóra diákigazgató átveszi az iskola kulcsát 
Gibárszki Sándorné igazgatótól

Dr Komár Krisztián történész rendhagyó órája az isz-
lámról

Nagy érdeklődés övezte az iskolatörténeti kiállítást

A honismereti verseny ötödikes csapata az Árpád napon

A művészeti iskolások táncbemutatója a záróünnepélyen

Szülők - pedagógusok versenyben a sportnapon
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tündérrózsa nap

A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda a nevelőtestülete és a SZMK ve-
zetősége 2011. május 27-én első ízben 
rendezte meg a Tündérrózsa napot. Az 
egész napos rendezvény sok élőkészü-
letet és körültekintést igényelt. Az ese-
ményhez kapcsolódó munkák már hetek-
kel, hónapokkal korábban elkezdődtek.

Még év elején megfogalmazódott 
bennünk, hogy jó lenne az óvoda ud-
varára egy szabadtéri kemence, mely 
alkalmas lehet kisebb-nagyobb rendez-
vények lebonyolítására, a kompetencia 
alapú nevelés hatékonyabb alkalmazá-
sára, pl. töksütés kalácssütés, gyümölcs-
aszalás. Gondolatainkban megerősített 
bennünket az SZMK vezetősége, majd 
később a Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete. Számtalan egyéni 
segítség is érkezett szülőktől, képvise-
lő-testületi tagoktól, polgármestertől, 
óvodai dolgozóktól. Nevüket a kemence 
előtt emléktábla őrzi. A kemenceépítést 
Takács István kecskeméti keramikus, a 
népművészet mestere végezte el. A ke-
mence alapját Fekete Ervin kőműves 
mester, az impozáns tetőt Novák Imre 
tetőfedő, ácsmester készítette el.

Az udvar szépítését, a játékok biz-
tonságosabbá tételét sok szorgalmas 
kezű szülőnek köszönhetjük. A nagy 
udvari kilátó és csúszda alapját Konfár 
Tibor irányításával Kása József, Gyovai 
József, Rácz Sándor, Palásti József ké-
szítette el. A gumitégla lerakásában Gé-
mes György irányításával Török Zoltán 
és Csányi Mihály segédkezett. Köszöne-
tünket és hálánkat az is indokolja, hogy 
mindez társadalmi munkával készült, s a 
fent említett szülőknek egy szabad hét-
végéjüket vette igénybe. Az egyik apuka 

a munka végeztével így nyilatkozott: „ a 
fiamért és a barátaiért tettem”. Úgy gon-
doljuk, egy ilyen mondat fejezi ki leg-
hűebben azt a közös felelősséget, együtt 
gondolkodást, mely az óvoda és szülői 
ház jó kapcsolatának igazi feltétele.

A Tündérrózsa napot megelőző dél-
utánon újabb lelkes- aktív szülők csapa-
ta tevékenykedett. Felállításra került a 
jurtasátor, kihelyezésre kerültek a torna-
teremben egy helyi festőművész képei. 
A munkálatok teljes szervezését Dósa 
Krisztinának és segítőinek köszönhet-
jük. A várva várt nap plakátkészítésé-
ben, sokszorosításában Jusztin Szilvia 
segített.

A Tündérrózsa nap reggelén felál-
lításra kerültek a bográcsok, sörsátrak, 
kézműves asztalok, begyújtásra került a 
kemence. A délelőtti program első állo-
mása egy helyi festőművész alkotásai-
nak tárlatnyitója volt. Az impresszionis-
ta képek élénk színvilága lenyűgözte a 
gyermekeket, különféle benyomásokat, 
érzelmeket keltve bennük.

Ezután a legnagyobbak búcsúztatásá-
ra került sor, hiszen ők már szeptember-
től az iskola népes táborát gyarapítják.

A búcsúzót követően birtokba vettük 
az udvart, öt állomáson keresztül kü-
lönféle sport, drámajáték, versenyjáték, 
ügyességi játék várta az érdeklődő gyer-
mekeket, felnőtteket. 

Köszönjük Német Ferenc óriási mé-
retű trambulinját, melyet egész délelőtt 
a gyermekek rendelkezésére bocsátott.

Míg a gyermekek játszottak, addig 
ügyes kezű apukák, anyukák, nagy-
szülők ízletes, illatos ebédet főztek ki-
sebb-nagyobb bográcsokban. Az étkek 
valamennyi éhes száj dicséretét elnyer-

ték. A főzésben alaposan kivette a ré-
szét a Tengelice csoport képviseletében 
Kutasi János, Kiss Ferenc, Ollári Oli-
vér, Szatmáriné Kőrős Anita, Czinegéné 
Kiss Andrea, a  Katica csoport képvise-
letében Michellerné Papp Detti, Gógné 
Túri Brigitta, Popperné Tóth Julianna, 
a Süni csoport képviseletében  Németh 
Ferenc, Bársony Sándor, a Pillangó cso-
port képviseletében Novákné Vámos 
Gabriella. Ebéd után Baranyi János  lo-
vas kocsikáztatással örvendeztette meg 
a gyermekeket. Ezt követően az óvó 
nénik által kezdeményezett kézműves 
foglalkozáson szebbnél, szebb Tiszához 
kapcsolódó ajándéktárgyak készültek, 
így pl. tündérrózsa, halacskákkal dí-
szített papírforgó, szitakötő, ablakdísz, 
gyöngyből fűzfa.

A kemenceavatón dr. Vancsura Ist-
ván polgármester mondott ünnepi be-
szédet. A csoportok egy-egy kemencés 
dallal, verssel tették még színesebbé a 
rendkívüli eseményt. Ezután került sor 
az ízletes kenyérlángos kóstolására, 
mely a frissen elkészített  kemencében 
sült. 

A nap befejező részében Gryllus Vil-
mos énekelt szebbnél szebb gyermekda-
lokat, melyek közül jó néhányat már a 
szülők is ismerhettek gyermekkorukból. 
A nap eseményeibe bekapcsolódott a 
Tücsök és a  Méhecske csoport is, to-
vábbá alkalmat biztosítottunk leendő 
óvodásainknak, a kis bölcsődéseknek az 
óvodai élettel való ismerkedésre.

Ezúton köszönjük meg minden aktív 
résztvevőnek, a programok lebonyolítá-
sában közreműködőnek lelkiismeretes, 
önzetlen munkáját.

Novák Imréné
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Gyermeknap a józsef attila úti óvodában
Május 27-én az időjárás is kegyes 

volt hozzánk, hiszen a szülőkkel és gyer-
mekekkel közösen tervezett napot a sza-
badban, óvodánk gyönyörű udvarán tud-
tuk megvalósítani. A délelőtti órákban a 
ballagó nagycsoportosokat búcsúztattuk 
kis ünnepség keretében. Valójában mind-
annyian átéltük a búcsú perceit, hiszen 
ez volt az utolsó közös rendezvény e fa-
lakon belül, mert a Tücsök és a Méhecs-
ke csoport napokon belül költözik az „új 
óvodába”. A ballagást követően szülők 
és gyermekek a fák árnyékában közösen 
barkácsolhattak, a mozgékonyabbak játé-
kos sorversenyeken vehettek részt. Mind-
eközben ínycsiklandó illatok terjengtek a 

levegőben, rotyogott a fazékban a finom 
marhagulyás. A mesterszakács Bodor Já-
nos nagypapa volt. (Aki a marhahúst, a fő-
zéshez szükséges eszközeit és nem utolsó 
sorban szaktudását ajánlotta fel.) A leves 
további hozzávalóit szülői támogatással 
sikerült összegyűjteni. Közben az anyu-
kák gofrik sokaságát sütötték boszorká-
nyos ügyességgel. Legnagyobb élményt a 
gyermekek számára a lovas kocsin történő 
falujárás jelentette. Novák Mihály apuka 
fogta be szép lovait és kocsikáztatta gyer-
mekeinket. Köszönetünket fejezzük ki 
érte. A harangszó elhangzásával az ebéd 
az asztalon volt. Mindenki degeszre töm-
te pocakját. Rövid szieszta után átvonul-

tunk a másik óvodába, ahol folytatódtak 
a délutáni gyermekprogramok. Ezúttal 
mondunk nagy köszönetet azoknak a szü-
lőknek, nagyszülőknek, akik a nap sikeré-
hez hozzájárultak adományaikkal, kétkezi 
segítségükkel. 

Bodor János nagypapának, Tóth Tamás 
apukának, akik felajánlása és munkája nélkül 
nem jött volna létre a gyermeknapi finom le-
ves. Novák Kristóf és Patrik szüleinek, Tóth 
Szabolcs szüleinek, Kecső Sándor, Tóth 
Szaffi, Hürkecz Viktor, Nagy Máté, Kocsis 
Klaudia, és Víglási Tamás, Csernák Máté, 
Nagy Sándor, Fábián Balázs, Sándor Bálint 
és Kovács Barbara édesanyjának.

Fodor Árpádné óvónő

Újra családi Nap az iskolábaN
Lassan véget ér a 2010/2011-es tanév 

is. Az utolsó néhány nap már elsősorban 
nem a tanulásról szól, hanem a kötetle-
nebb, könnyedebb programoké a fősze-
rep.

Az iskola 80. évfordulója alkalmából 
összeállított emlékhéten kapott helyet jú-
nius 7-én a várva várt családi nap, amely 
településünk egyetlen gyermeknapi prog-
ramja is egyben.

A szülői munkaközösség szervezésé-
ben lebonyolításra kerülő rendezvényen 
évről évre igyekszünk megújulni, egy-
egy jó ötlet megvalósításával a gyerekek 
érdeklődését felkelteni. Az idei családi 
nap újdonságai közé tartozott a pólófes-
tés, amely a vártnál is nagyobb sikert 
könyvelhetett el. Az alkotási kedv a maxi-
mumon volt. Büszkék lehetünk arra, hogy 
e kézműves műhely vezetője elismerően 
beszélt arról, hogy ilyen fegyelmezett, tü-
relmes gyerekekkel már régen dolgozott 
együtt!

Még a felnőttek is nosztalgiáztak, 
amikor a vattacukor-árus előtt várták a 
nagy varázslatot, hiszen a vattacukor nem 
más, mint egy igazi varázslat. Hatalmas, 
gyönyörű, és egy szempillantás alatt el-
tűnik. Az arcokon, kezeken virító színek 
elárulták, hogy ki milyen ízű „csodát” 
választott.

A kézműves műhelyekben minden-
hol lelkes, alkotó munka folyt. A mézes-
kalács-díszítés, nemezelés, korongozás, 
fafaragás, bőrművesség, vagy éppen az 
agyagbábuk készítésébe bárki bekapcso-
lódhatott.

Az „örökmozgók” is megtalálhatták a 
számukra leginkább testhezálló elfoglalt-

ságot. A vállalkozó szellemű „vagányok”, 
biciklitúrára indulhattak Ivicz Lázár ve-
zetésével a település vadregényes tájain. 
Igazi vad túra részesei lehettek a csapat 
tagjai, hiszen visszaérkezésük után még a 
fejük búbja is a sártól virított.

A tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel, újra itt volt az Euro Bungee, amely 
mellett estig kígyóztak a sorok. Mindenki 
türelmesen várta, hogy két perc erejéig 
kipróbálhassa a gumikötelek a trambulin 
által kapott energia szabadságát.

Ügyességét, reakcióidejét mérhette fel 
az, aki az óriás fajátékokkal megismerke-
dett. A felállított jurtában mindenki kép-
zeletbeli időutazáson vehetett részt, ho-
gyan élhettek honfoglaló őseink ezekben 
a „mobil házakban”.

Popper József és Novák Mihály jóvol-
tából egész délután fogatozhattak a lovak 
kedvelői. Egy gyermeknapi programból a 
lovak mellett természetesen a kutyák sem 
hiányozhattak. Dósa László és társai ve-
zetésével egy igazi kutyabemutató része-
sei lehettünk. Jó példa volt ez arra, hogy 
milyen csodálatos dolog az ember és a 
kutya közötti kapcsolat.

Újdonság volt még az élő kívánság-
műsor Kerekes Andrással. Egymást kö-
vették a jobbnál-jobb kérések.

A szülők is találhattak nekik szóló 
programokat. A védőnők bevonásával 
szűrővizsgálatokon vehettek részt az ér-
deklődők. Elsősorban a testtömeg, test-
zsír és vérnyomás mérésére adódott alka-
lom, emellett az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó termékekkel ismerkedhettek 
meg. A szűrővizsgálatok mellett a fel-
nőttek még jövőbeni anyagi biztonságuk, 

majdani nyugdíjas éveik megalapozásáról 
kaphattak tájékoztatást biztosítási szak-
emberektől.

Minden jó véget ér azonban egyszer, 
mint ahogy ez a délután is hamar elrepült. 
Egy jó program zárása mi más is lehetett 
volna, mint a kifáradt, éhes gyereksereg 
megvendégelése egy kis zsíros kenyér-
rel és sok-sok friss zöldséggel. Végül a 
tábortűz fényei mellett néhányan táncra 
perdültek, sokan pedig még egy jót be-
szélgettek. 

Ezúton szeretném az iskola szülői 
munkaközössége nevében köszönetemet 
kifejezni mindazoknak, akik munkájuk-
kal, támogatásukkal hozzájárultak e nap 
sikeres lebonyolításához.

A segítő szülők: Sósné Czinege Edina, 
Kerekes András, Olláriné Novák Ibolya, 
Ladányiné Bánkúti Natália, Kiss Andrea, 
Soósné Orosházi Erzsébet, Bartók Margit, 
Novákné Márton Edit, Dr. Taricska Tibor, 
Kőrös Lajosné, Simonyiné Polner Anita, 
Berze Kata, Vaszil Éva és Deák Ferenc.

A segítő pedagógusok: Ivicz Lázár, 
Iviczné Ildikó, Ivicz Ivett és Kalmárné 
Palásti Mónika.

Külön köszönet a támogatóknak: 
Tiszaalpár Önkormányzata, Kiskunfél-
egyházi Kenyérgyár, Juhász bolt vala-
mennyi dolgozója, Papp József, Farkas 
Csaba, Hódi Krisztina, Árpád Népe Ha-
gyományőrző Egyesület, Dósa László, 
Popper József, Novák Mihály, Palatinus 
Pál és Erki Tibor.

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

Zsótér Andrea 
SZMK-elnök
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2011. június 4-én az Árpád Fe-
jedelem Nyugdíjas Klub Szarvasra 
indult kirándulni. Első állomásként 
természetesen az arborétumot lá-
togattuk meg. Ezt követte a séta-
hajózás a Holt-Körösön, melynek 
során megtekinthettük a történelmi 
Magyarország közepét megjelölő 
emlékművet. Egy órás hajózás után 
jólesett a finom ebéd a városban. 
Szarvast elhagyva az 5 km-re levő 
Sárarany Szalmaportára érkeztünk. 
A Maczkó család szalmából font 

szebbnél szebb tárgyait csodál-
hattunk meg. Utunkat folytattuk 
Békéscsabára, ahol városnézéssel 
töltöttük az időt és a Munkácsy Mú-
zeum csodálatos remekeiben gyö-
nyörködhettünk. Hazafelé jövet a 
híres Kondorosi csárdában – ahová 
Rózsa Sándor is járt – pihentünk egy 
kicsit. Megtekinthettük az 1784-ben 
épült barokk csárda épületében kor-
hűen berendezett múzeumot.

Kiss Jánosné
klubvezető

Emlékezés egy szép
kirándulásra

Talán az időjárás is tudta, hogy ke-
gyesnek kell lennie hozzánk, hisz a jó idő 
egy kirándulásra fél siker. Ilyen gyönyörű, 
napfényes reggelen indult el a Nyugdíjas 
Baráti Kör egy remeknek ígérkező buda-
pesti kirándulásra. Barátok között gyorsan 
telik az idő, így szinte észre sem vettük, és 
már Budapest köszöntött bennünket.

Az Országházban idegenvezető ismer-
tette meg velünk a ház történetét. A remek 
műalkotások és a koronázási eszközök 
látványa, története feledhetetlen. Utunk 
innen a Mátyás-templomba vezetett. A 
déli harangszó mintha minket köszön-
tött volna. A templom csendje mindenkit 
megihletett. A csodálatos főoltár, a mo-
numentális oszlopok emlékeztettek arra, 
milyen parányiak vagyunk Isten házában. 
A Halászbástyáról elénk tárult Pest és 
Buda gyönyörű panorámája. A marcipán 
múzeumban minden olyan különös szép, 
„ennivaló” volt. A Halászbástyán szóló 
kellemes cigányzene még azt is feledtette 
velünk, hogy a várnegyed és a templom 
környéke igencsak feldúlt állapotban van. 

A Közlekedési Múzeum volt a követke-
ző állomásunk. Itt aztán megcsodálhattuk a 
közlekedési eszközöket az ősidőktől a leg-
modernebb közlekedésig. Érdekes látniva-
ló volt a Szent Jupát, mellyel Fa Nándor és 
a társa körbevitorlázták a Földet. A kétsze-
mélyes űrkabinnál is hosszan elidőztünk.

Hazafelé még megálltunk a Liszt Fe-
renc repülőtéren, fel és leszálló gépeket is 
láttunk. Barátunk, Gyurka, aki egyben a 
sofőrünk is volt, meglepetést tartogatott 
számunkra. Elvitt bennünket a Geréb-
kúriába. Itt egy szimpatikus fiatalember 
mutatta be a kúriát kívül-belül, még a tör-
ténetét is elmesélte. Az akácerdős környe-
zetben, távol a város zajától, lovaglási és 
kocsikázási lehetőséget is nyújtanak.

Még világos volt, mikor a lajosmizsei 
Öreg Tanyacsárdához értünk. Kellemes ci-
gányzene mellett finom vacsorával zártuk 
ezt a feledhetetlen napot. Köszönjük Kiss 
Imrének, klubunk vezetőjének és a felesé-
gének, Marikának, hogy remek szervezéssel 
csodálatos helyeket látogathattunk meg.

Ilyenkor gondolhatunk arra, amit egy is-
meretlen szerzőtől olvastam: „Az élet nem 
is nagy áldozatokból és kötelességekből, ha-
nem apró dolgokból áll, melyek a hétközna-
pi mosolyok és kedvesség által nyerik el és 
tartják meg a szívet.” Ez a kirándulás ezeket 
a gondolatokat erősítette meg bennünk.

Szederkényi Zoltánné (Ceni)
a Nyugdíjas Baráti Kör tagja

SZARVASI KIRÁNDuLÁS

Szent Iván éji lovas-fáklyás felvonulás
A Tiszaalpári Lovas Egyesület szeretettel

meghívja Önöket a 2011. június 25-én
tartandó  lovas-fáklyás felvonulásra!

Gyülekező a lovaspályán 18 órakor.
Mindenki hozzon magával szalonnasütéshez
való kellékéket, nyársat, szalonnát, hagymát,

kenyeret, innivalót, stb.

Miután befejeztük a hangulatos, tábortüzes vacsorát,
egy kellemes, Szent Iván éji lovas kocsizásra invitáljuk 

Önöket,  amin fáklyákkal, lampionokkal kivilágított
kocsikon körbejárjuk településünket

az év legrövidebb éjszakáján.



Ahogy azt már korábban megtudhatták 
a kedves olvasók, az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület minden eddiginél nagyobb meg-
mozdulásra készült az idei gyereknapon. 
Az volt a célunk, hogy valami értékeset al-
kossunk a gyermekhorgászok és családjaik 
számára. Terveink mindvégig csupa pozitív 
gondolatot váltottak ki a támogatóink, tagja-
ink és minden jóérzésű tiszaalpáriból. Min-
den és mindenki azon volt, hogy a lehetősé-
geihez mérten segítse a vezetőség munkáját. 
Rendkívül izgalmas feladat volt az új kihí-
vásnak megfelelni. Igyekeztünk magasra 
tenni a mércét, és a támogatóink nagylelkű 
segítségének köszönhetően talán azt mond-
hatjuk, sikerült vennünk az akadályokat. 

Előzetes becslések szerint kb. 80 ver-
senyzőt és nagyjából hasonló számú ér-
deklődőt vártunk. Örömünkre azonban a 
nevezési határidő lejártáig 108 
gyermek és 80 kísérő jelezte a 
részvételi szándékát. Így összesen 
mintegy 280-300 fő gyűlt össze a 
Tisza partján.

Több hónapos előkészület 
után - melyből valamilyen szinten 
minden vezetőségi tag és sokunk 
családtagjai is kivették részüket -, 
végre felvirradt május utolsó va-
sárnapjának reggele. Fél nyolctól 
vártuk a kedves ifjú horgásztár-
sakat a félszigeten. Nyolc órára 
szép számban meg is érkeztek a 
versenyzők. Ezt követően Barta 
Lajos elnök köszöntötte a gyerekeket és kí-
sérőiket, valamint a meghívott vendégeket. 
Meghívottként jelen volt a tiszaalpári önkor-
mányzat testületéből dr. Vancsura Zoltán, 
Puliusné Sárdi Mária, a Bács-Hosz képvise-
letében Nagy József elnök, Babák Szilvia és 
Juhász János halőrzési csoportvezető. Elnök 
úr röviden ismertette a programot és a ver-
seny szabályait, majd átadta a szót a Bács-
Kiskun Megyei Horgász Szövetség elnöké-
nek. Nagy József elnök úr elmondta, hogy a 
megyei szövetség vezetőségének mindvégig 
tetszett a szervezők ötlete és méltató szavak-
kal illette a gyermekek horgászat iránti lel-
kesedését. Különösen fontos az utánpótlás 
a horgásztársadalom számára, mivel évről 
évre kevesebb a horgász megyei és országos 
szinten is. 

A horgászhelyeket sorszámozott cso-
koládékkal sorsoltuk ki. Ezt követően egy 
halfajokat bemutató tablósorozaton nézhet-
ték meg az érdeklődők a Magyarországon 
fellelhető halfajokat. Ezzel párhuzamosan 
pedig egy „halsimogatóban” ismerkedhettek 
a kíváncsi gyerekek a Holt-Tisza halaival. 
Osztatlan sikert aratott a gyerekek körében 

a pocskoló halak látványa és azok megérin-
tésének lehetősége. Ezután Faragó Ferenc 
tartott egy rövid ismertetőt az etetőanya-
gokról és azok helyes bekeveréséről. Szin-
tén soha nem látott dologgal folytatódott 
a horgász gyermeknap. Az újfalui temető 
alatti partszakaszon egy olyan horgászati 
bemutató zajlott, amelynek során az azonos 
halfajok megfogásának különböző módja-
it mutatták be profi versenyhorgászok és a 
vezetőségünk tagjai. Keszegező horgászatot 
mutattak be: Nagy József spicc bottal, Pop-
per Zsolt feeder bottal, Varga Zsolt match 
bottal, Popper József bolognai bottal, Török 
Tibor rakós bottal és Faragó Ferenc picker 
és sneciző készséggel. A bemutató során ki 
lehetett próbálni az egyes módozatokat és 
közelről meg lehetett nézni a felszereléseket 
és azok beállítását is.

Fél tizenegykor puskalövés jelezte a ver-
seny kezdetét. Suhogva szálltak a horgok a 
vízbe és áhítva várták a kis versenyzőink az 
első kapást. Szépen sorra jöttek is egymás 
után a kisebb nagyobb keszegfélék és jó né-
hány kisponty is. Szerencsére az idő is ne-
künk kedvezett, mivel a reggeli felhősödés is 
szépen eloszlott, és gyönyörű kora nyári idő 
kerekedett. Sok gyermek pontosan, darab-
ról-darabra hangosan közvetítette a szülei-
nek az aktuális halacska „rajtszámát”: Ez a 
tizenharmadik! Óriási élmény volt szervezői 
szemmel nézni ezt a felhőtlen örömöt, ami a 
gyerekek arcára kiült. A halak csak gyűltek 
a szákokban és a versenyre szánt másfél óra 
gyorsan elröpült. Újabb lövés zaja jelezte a 
verseny végét. A mérlegelést követően az 
alábbi eredmények születtek:
Lányok: 1. Ottó Dorina (1810 g), 2. Faragó 
Nikolett (1770 g), 3. Szemerédi Anett (1680 
g), 4. Papp Dóra (1670 g), 5. Szeri Fanni 
(1650 g). A lányversenyzők közül a legna-
gyobb halat (580 g) Ottó Dorina fogta.
6-10 éves fiúk: 1. Herédi Szabó Dominik 
(1640 g), 2. Herczeg Tibor (1490 g), 3. 
Ollári Ádám (1490 g), 4. Balázsi Csaba 

(1480 g), 5. Szatmári Kristóf (1170 g). Ka-
tegóriájának legnagyobb halát (380 g) Boros 
János fogta.
10-14 éves fiúk: 1. Deák Sándor (2240 g), 2. 
Réczi Ákos (1430 g), 3. Balog Zsolt (1410 
g), 4. Dömötör Dániel (1290 g), 5. Ollári 
Gábor (1290 g). A legnagyobb halat (660 g) 
Balog Zsolt fogta.

Sikeres horgászattal a 90 perces verseny 
alatt a gyermekek 58.740 gramm halat terel-
tek a haltartókba. Miután az első öt helyen 
végzett gyermekek átvették a nekik járó ku-
pákat, minden egyes résztvevő átvehetett 
egy-egy horgászbotot, egy kilogramm etető-
anyagot valamint egy emléklapot. Ezt köve-
tően minden versenyző és megfáradt kísérő 
elfogyaszthatta a jól megérdemelt ebédjét, 
amely ezúttal marha és disznópörkölt volt. A 
szokásos módon most sem okozott csalódást 
szakácsaink mesterműve. Majd nem sokára 
előkerültek a frissen szerzett horgászbotok 

és már folytatódott is a verseny, 
de már egyénileg mérték össze 
tudásukat a fáradhatatlan ifjak. 
Utoljára még egyszer összejöttek 
a gyerekek egy kisebb meglepetés 
erejéig, nyalóka és rágógumi eső 
zárta a rendezvényt. 

Ezúton szeretné megköszönni 
az egyesület vezetősége az önzet-
len támogatást az alábbi szerve-
zeteknek és magánszemélyeknek:
Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzatának az anyagi támoga-
tást. A BÁCS-HOSZ-nak az anya-
gi támogatást és a 32 db 3 méteres 

spicc botot. Tímár Gábornak az egy mázsa 
etetőanyagot, Lantos Jánosnak a 40 kg ete-
tőanyagot, Oszlánszki Péternek a kupákat. 
A Fornettinek a 7 karton aprósüteményt. 
A Varázsbazárnak az anyagi támogatást. A 
Festék és Háztartási boltnak az evőeszkö-
zöket. A Tiszatáj vendéglőnek a pirított tar-
honya elkészítését. Patai Ferencnek, Fekete 
Ferencnek és Domokos Antalnak a főzést.  
Kerekes József és Zoboki György halőrök-
nek a helyszín biztosítását. Ifj. Víglási Sán-
dor és Kanalas Máté polgárőröknek szintén 
a biztosítást. Dr. Vancsura Zoltánnak az or-
vosi ügyelet ellátását. Köszönjük mindazok 
a munkáját, akik a rendezvény előkészületi 
munkáiban, valamint annak lebonyolításá-
ban részt vettek.

A rendezvényünk sikerein felbuzdul-
va a vezetőség úgy határozott, hogy 2012-
ben közgyűlés elé terjeszti a Gyereknapi 
horgászverseny ismételt megrendezését. A 
vezetőség szeretné, ha hagyományt tudna 
teremteni a Gyereknapi horgászversenyével, 
és azt a lehetőségekhez mérten a környező 
településeken is népszerűsíthetné.

Kővágó András Alpári Tisza HE titkár
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Horgász gyereknap – Gyerekhorgász nap
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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

labdarÚGás
A felnőtt csapat lejátszott mérkőzései-
nek eredményei:
Tiszaalpár – Kecel 0:1
Városföld – Tiszaalpár 3:1
Tiszaalpár – Kkfh. Vasutas 3:1
Bugac - Tiszaalpár  1:0
Tiszaalpár – Lakitelek 0:3
5 mérkőzésből 1 győzelem, 4 vereség, 
hát…. 4 rúgott gól 9 kapott gól ellené-
ben. Azért ez csak így a bajnokság vége 
felé fogadható el. Hála istennek, hogy a 
csapat a korábbi mérkőzésein bebiztosí-
totta, hogy a kiesés réme nem fenyegeti 
a csapatot. Így a vége felé el is fáradt 
egy-két játékos. Kiállítás, sérülés, sárga 
lap is sújtotta a játékosállományt. Akkor 
még nem is beszéltem a játékvezetésről, 
ami sok esetben kritikán aluli volt, szín-
vonala a nyomdafestéket nem tűrné el.
Még egy mérkőzés van hátra. Kecske-
méten fejezi be csapatunk a 2010/2011-
es bajnoki idényt. Remélem, hogy győ-
zelemmel, mivel a kecskemétiekkel 
szemben van mit törlesztenünk.
Az ifjúsági csapat eredményei:
Tiszaalpár – Kecel 3:1

Városföld – Tiszaalpár 0:1
Tiszaalpár – Kkfh. Vasutas 5:0
Bugac - Tiszaalpár  0:9
Tiszaalpár – Lakitelek 1:1
5 mérkőzésből 4 győzelem, 1 döntetlen 
vereség nélkül. 19 rúgott gól 2 kapott gól 
ellenében. Ragyogó teljesítmény, gratu-
lálunk, fiúk! Nagyon kellett volna még 
a Lakitelek elleni győzelem, de hát mit 
akarunk még?! Még mindig meglehet az 
ezüstérem. Szorítunk nektek! Szerintem 
nem rajtatok fog múlni, t tényleg meg-
tettetek mindent, Azért Kecskeméten 
kötelező a győzelem!
A serdülő csapat mérkőzései:
Tiszaalpár – Lakitelek 1:5
Tiszaalpár – szabadnapos  --
Tiszaalpár – Kunszállás 0:6
Jászszentlászló - Tiszaalpár 6:0
A serdülők már befejezték a bajnoki 
szereplést több-kevesebb sikerrel. re-
méljük, a nyáron sokat fognak erősödni 
mind kondícióban, mind pedig játéktu-
dásban. Az idő nekik dolgozik.
Utánpótlás-nevelés
Az iskolai szünettel egyidőben az edzé-

sek is szünetelnek, majd a szeptemberi 
iskolakezdéssel indul újra a tornára tör-
ténő felkészülés.
Szólok itt még a készülő új sporttörvény 
tervezetről, amely hamarosan napvilá-
got lát, és várhatóan a mi egyesületün-
ket is nagyon pozitívan fogja érinteni. 
A tervezet szerint a községben működő 
vállalkozók adóforintjaiból osztaná-
nak vissza sportcélokra, fejlesztésekre, 
működésre. Az utánpótláskorú sportoló 
lennének a bázis (ami nálunk évek óta 
kiemelkedően van kezelve), erre a lét-
számra osztanának vissza pénzt. Ez na-
gyon jó dolognak tűnik, mivel a helyi 
vállalkozók adójának egy része helyben 
lenne felhasználva.
Már most kérem a vállalkozókat, hogy 
ők is figyeljék a megjelenő új törvényt, 
hogy időben tudjunk lépni ebben a kér-
désben. Kérek minden helyi vállalkozót, 
szeresse nagyon a sportot, különösen 
Tiszaalpáron.

Hajrá, Tiszaalpár! Hajrá, ASE!
Az elnökség nevében: Martus Pál

Hatodik helyen
végzett a sakkcsapat

Májusban két fordulóra került sor a sakk-csapatbaj-
nokságban, és ezzel befejeződött a 2010/2011-es 
évad. Két olyan ellenfél várt csapatunkra, akik azo-
nos erőt képviseltek a bajnokságban. Május 8-án a 
Kiskunhalasi Sakk Sport Egyesület csapata látogatott 
Tiszaalpárra. Szoros küzdelemben sikerült a győzel-
met megszerezni. Tiszaalpári SE-Kiskunhalasi Sakk 
SE 4,5-3,5
Május 22-én Nagybaracskára utazott a csapat, ahol 
5 órás sakkcsata után alakult ki a végeredmény, 
amely döntetlenül végződött. Nagybaracskai Híd SE 
- Tiszaalpári SE 4-4
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Bajnokság 
végeredmény:

Gálfi Mihály
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a tiszaalpári lovas egyesület
szeretettel meghívja Önöket

2011. július 16-án (szombaton)
megrendezésre kerülő

ii. tiszaalpári lovasnapra
a rendezvény helye:
Tiszaalpári Lovaspálya (Petőfi Sándor utca vége)

proGram:
07:30-08:30 Fogatok érkezése, reggeli
08:00  Zenés ébresztő a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar
   közreműködésével
08:30-09:00 Nevezés,  technikai értekezlet, pályabemutató,
   Nevezési díj: 2000 Ft
09:00-09:15 Ünnepélyes megnyitó
09:15-12:00 akadályhajtás
12:00-13:00 ebédszünet, csikósbemutató
13:00-16:30 vadászhajtás
17:00-  eredményhirdetés
18:00-  puszta bál
21:00-  Lovas tábortűz bemutató

A rendezvényen történő esetleges balesetekért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
a programváltozás jogát fenntartjuk.

információ a lovas programokkal kapcsolatban:
bibok károly: 06-30/902-6465
Novák mihály: 06-70/428-0434

A rendezvény szervezője:
tiszaalpári lovas egyesület

a rendezvények ingyenesek.
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GraFikai tábor
Időpontja: 2011. augusztus 15--19-ig. Minden nap 8-16 óráig.
Helye: Árpád Művelődési Ház, Tiszaalpár. Létszám: 15 fő.
„Meséket, mondókákat és egyéb történeteket dolgozunk fel grafikusan. persze nem csak kollá-
zsokat, színes monotípiákat, linómetszeteket készítünk, sokszorosítunk, a természetbe is kimoz-
dulunk: sétákat teszünk, számháborúzunk, sokat játszunk.
A hét szerdai napján Budapestre kirándulunk, és a Szépművészeti Múzeum Gyűjteményét is megtekinthetjük.”
Táborvezető: Dr. Kálvinné Kovács Noémi szobrász
Díja: 8500,-/fő – amely tartalmazza a napi ebéd költségét is!
Jelentkezés és felvilágosítás: 06 (20) 35-28-528
A táborokban készült alkotások az augusztus 20-ai ünnepség keretében kiállításra kerülnek!

EZT NEM SZABAD KIHAGYNI! A KORLÁTOZOTT LÉTSZÁM MIATT JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB!

Nyári kézműves
táborok

Tiszaalpáron
8-13 éves korosztálynak

SZOBRÁSZ TÁBOR 
Időpontja: 2011. augusztus 1--
5-ig. Minden nap 8--16 óráig.
Helye: Árpád Művelődési Ház, 
Tiszaalpár. Létszám: 15 fő

„Készítsd el saját maszkodat! 
Megismerkedünk az elmúlt 
korszakok plasztikai törekvé-
seivel.
Szeretnél készíteni egyiptomi 
maszkokat, direktöntvényeket, 
domborműveket? Itt kipróbál-
hatod a gipszöntés fortélyait is!
A művészettörténeti okítást és 
a gyakorlati ismereteket ter-
mészetjárás, közös játékok, 
valamint a helyi nevezetessé-
gek, épületek felkeresésével 
színesítjük.
A hét szerdai napján pedig, 
ellátogatunk vonattal Buda-
pestre, a Fővárosi Növény-és 
Állatkertbe.”

Táborvezető: Dr. Kálvinné 
Kovács Noémi szobrász.
Díja: 8500,-/ fő – amely tartal-
mazza a napi ebéd költségét is!
Jelentkezés és felvilágosítás: 
06 (20) 35-28-528
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pr-telecom 
kábeltévé
internet
telefon

szolgáltatásait rendkívüli
kedvezméNyes

árakon kínálja
a pr-telecom.

Szerződéskötéssel kapcsolatban
érdeklődni lehet Tiszaalpáron

a művelődési házban Túri Máriánál a 
06/30/7410-217 és Fodor Imre
üzletkötőnél a 06/ 30/9152-264,

telefonszámokon.

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! 

alpár-Fa bt.
jÚNiusi

TűZiFAváSáR
 

AKÁc:    2100 Ft/q-tól
AKÁc GALLYFA: 1800 Ft/q-tól
BÜKK:    1800 Ft/q-tól

Kuglizva, hasítva, méterben,
kis és nagy tételben,

ingyenes házhozszállítással.
ALPÁR-FA BT.

Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

06-20-912-1009

kÖNyvelést és
kÖNyvvizsGálatot

vállalok:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, 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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

A TISZAALPÁRI MűVELŐDÉSI
HÁZBAN FOGADóóRÁT TARTOK 

Időpontok: július 7., augusztus 8., szeptember 7., 
október 7., november 7., december 7. 14-15 óráig.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536
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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

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

* Robogó eladó. Érd.: 
30/2841-529

* Babakocsi hordozóval, 
játszószőnyeg, kislányruhák 
80-as méretig eladók. Érd.: 
30/4866-912

* Idős női személy gondo-
zását vállalnám saját lakáso-
mon. Érd.: este 424-017

* FRIGLUX 300 l-es hűtő-
láda eladó. Érd.: 06/30/360-
1317

* Garázsos Polski Fiat 
126 megkímélt állapotban 
eladó. 89-es évjárat, műszaki 
2011. augusztusig, km óra: 
44429. Irányár: 80.000 Ft. 
Érd.: Táncsics u. 13., vagy 
76/424-147.

* Szőlőprés darálóval 
eladó. Érd.: 76/424-354

* Albérlet kiadó. Szoba, 
konyha, fürdőszoba. Érd.: 
06/30/375-7570

* Ház eladó. 2 szobás, 
fürdőszobás, konyha, gázfű-
téses, bútorozott, 1063 m2 
területtel, közel a Tiszához. 
Irányár: 2,6 millió Ft. Érd.: 
06/20/514-1007; 890-459

* Angol nyelvből gyere-
kek és felnőttek oktatását 
egyaránt vállalom. Érd.: 
/06/70/237-7813

* Lucerna eladó. Tiszaalpár, 
Esze T. u. 69.

* EL-GO típusú elektro-
mos moped (sárga) eladó. 
Érd.: 06/20/574-6380

* Eladó háztáji utánfutó 
(kb. 2,5 x 2 m, nincs vizs-
gáztatva) 15 eFt, elektromos 
kukoricamorzsoló 10 eFt, 
Csepel varrógép 10 eFt. Érd.: 
06/30/380-9934

* Parapetes használt kon-
vektorok olcsón eladók. T: 
06-20/3987-180

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Miklós Zoltán Dávid (Nagy 
Éva), Fekete Máté (Bagi Tünde), Csenki Noémi (Horváth 
Andrea).
Akiktől elbúcsúztunk: Lénárt József (1925), Hajnal 
Ferenc (1936), Kővágó István (1940)

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


