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A tavalyihoz képest jóval kisebb 
érdeklődés mellett zajlott a közmeg-
hallgatás. A tiszaalpári képviselő-tes-
tület rendkívüli ülésével közösen tar-
tott eseményen mindössze 40 fő jelent 
meg. A közmeghallgatás a meghir-
detett napirendnek megfelelően zaj-
lott. Timafalvi László rendőrkapitány 
a település közbiztonságáról tartott 
beszámolójában sikeresnek értékel-
te, hogy a betöréses lopások száma 
jelentősen visszaesett a községben, 
köszönhetően annak, hogy a bűn-
cselekmények elkövetésével alapo-
san gyanúsítható személyt korábban 
elfogta a rendőrség. Tovább erősítheti 
a közbiztonságot a térfigyelő rendszer 
felállítása, amely napokon belül elkez-
dődik Alpáron. Bűncselekmények 

azonban – bár kis mértékben csökkent 
a számuk – továbbra is előfordulnak 
a településen. Az év folyamán egy 
rablás történt, amelynek elkövetője 
már előzetes letartóztatásban van. A 
kábítószer-terjesztéssel és -fogyasz-
tással kapcsolatos bűncselekmények 
sem kerülik el Alpárt. A megelőző 
időszakban 9 főt állítottak elő ilyen 
jellegű elkövetések gyanújával. A 
rendőrkapitány felhívta a figyelmet 
arra, hogy 2011 januárjától tiltott 
szernek minősül a műtrágya alapú 
szer, a mefedron is. Hangsúlyozta, 
hogy a rendőrség el fog járni mind a 
kábítószerek terjesztői, mind fogyasz-
tói ellen, hiszen törvénybe ütközik az 
egészségre káros, veszélyes anyagok 
forgalmazása és fogyasztása is.

A közrend védelmét Tiszaalpáron 
jelenleg 4 körzeti megbízott látja el. 
Valamennyiük rendelkezik szolgála-
ti telefonnal, továbbá egy szolgálati 
telefont is működtet a kapitányság 
(ezek a telefonszámok a Hírmondó 
utolsó oldalán találhatók meg – a 
szerk.) Az idei év statisztikai adatai: 
21 előállítás, 15 elfogás, 32 elővezetés 
és 15 szabálysértés történt a települé-
sen, 365 alkalommal közel 2,5 millió 
Ft bírságot szabtak ki a rendőrök a 
szabálysértő lakosokra.

Timafalvi rendőrkapitány megkö-
szönte az önkormányzatnak az üzem-
anyag-támogatást és internet-hozzá-
férés biztosítását, valamint a polgár-
őröknek a hatékony együttműködést.

(Folytatás a 3. oldalon)

Közmeghallgatás



Összefoglaló a 2011. november 
16-i képviselő-testületi ülés napirendi 
pontjaiból:

Költségvetés
Elfogadta a testület a helyi önko-

rmányzat költségvetésének háromnegyed 
éves helyzetéről benyújtott tájékoz-
tatót. Az önkormányzat az idei év III. 
negyedévét 541.546 eFt bevétellel és 
525.825 eFt kiadással teljesítette.

A 2012. évi költségvetési koncepció 
elkészítése során a költségvetési hiány 
elkerülése, valamint a gazdaságosságra 
és a takarékosságra törekvés volt a fő 
szempont. Az önkormányzat a kötelező 
feladat-ellátások, továbbá a kisebbségi 
önkormányzat működési feltételeinek 
biztosítása mellett a kiemelt fejlesztési 
feladatok (szennyvízhálózat kiépítése) 
biztosítását tűzte ki célul. A további fela-
datok ellátásához szükséges a tényleges 
ráfordítások mértékének felmérése, és 
amennyiben szükséges, a feladatok rang-
sorolását is meg kell oldani. További 
alapelv a költségtakarékos munkavégzés 

és a többletforrások lehetőségeinek 
kiaknázása, valamint az önkormányzatot 
megillető bevételek jogszabályok szerinti 
beszedése.

A 2012-ben várható önkormányzati 
bevételek összege: 2 049 896 094 Ft. A 
tervezett kiadások összege: 1 999 235 503 
Ft.

Vízdíj
2012. január 1-jétől emelkedik a 

vízszolgáltatás díja. A BÁCSVÍZ Zrt. a 
lakossági fogyasztók körében 2,48 %-os 
vízdíjemelést vezet be, ez azt jelenti, hogy 
1 m3 víz ára 293 Ft + ÁFA lesz. Nem ter-
heli viszont a szolgáltató a fogyasztókra a 
jövő évtől várható ÁFA-emelés összegét.

Hulladékkezelési díj
A hulladékkezelési díj várhatóan 6,48 

%-kal lesz magasabb. A hulladékokról 
szóló törvény jövő évi végleges, hatá-
lyba lépő módosítása után ez a tarifa 
változhat.

Pályázatok
Továbbra is keresi a képviselő-testület 

a pályázat útján elnyerhető többletfor-
rásokat. Az ülésen két pályázatban való 

együttműködésről döntöttek a képviselők. 
A Kiskunsági Nemzeti Park „Halmok 
az évszázadok sodrásában – Halmok, 
földvárak természetközeli állapot-
ba visszaállítása a Duna-Tisza közén” 
című projektjében együttműködő part-
nerként kíván részt venni az önko-
rmányzat. A Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás, a hulladékszállításban részt 
vevő települések gazdasági társulá-
sa a szilárd hulladék feldolgozásának 
korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A 
pályázat célja, hogy a hulladék szelektív 
szétválogatását megkönnyítő korszerű 
eszközöket, gépeket szerezzenek be, így 
minél több (újra)hasznosítható hulladékot 
tudjanak kiválogatni. A képviselő-testület 
úgy határozott a pályázati anyag megis-
merése után, hogy biztosítja a településen 
a fenntarthatóságot a projekt befejezését 
követő minimum 5 évig.

Gondozói központ
Mosókonyhával bővül a Dózsa György 

utcai gondozói központ. A fejlesztésre egy 
gondozott hagyatéka biztosítja az anyagi 
fedezetet, a munkálatokat pedig közfogla-
lkoztatott munkások bevonásával oldja 
meg az önkormányzat.
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Önkormányzati hírek

H I R D E T M É N Y
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot 

ír ki a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére:

A pályázatokat legkésőbb 2011. december 20-án 16 óráig lehet benyújtani.

A pályázati feltételeket részletesen tartalmazó pályázati kiírás személyesen,
vagy telefonon igényelhető a Polgármesteri Hivataltól (6066 Tiszaalpár,

Árpád tér 1. tel: 76/424133-115) vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról (www.tiszaalpar.hu).

* A Tanyafejlesztési Program keretében 49,3 mil-
lió Ft támogatást nyert Tiszaalpár a piac építésére. 
A támogatás kevesebb az igényelt összegnél, így 
az önerő mértéke kb. 3,6 millió Ft-tal nagyobb 
lesz a tervezettnél. A támogatás feltétele, hogy az 
építkezést rövid határidővel le kell bonyolítani, 
jövő év júliusára állnia kell a csarnoknak.
* Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testüle-
te elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatra beadott kérelmeket. A 
Képviselő-testület minden pályázót 2.000.- Ft/fő/
hó támogatásban részesített.
* Nem született megegyezés az önkormányzat és 
a KNP között az égerfák kitermeléséről. A szociá-
lisan rászorulók tűzifa-igényeit az önkormányzat 
saját területeiről fogja biztosítani. A faállomány 
felmérése már megtörtént.
* A közmunkaprogramban december 1-től január 
31-ig hét közfoglalkoztatott munkást alkalmaz az 
önkormányzat, akiknek feladata a téli munkák 
ellátása, segítése lesz.
* A térfigyelő rendszer kiépítése a végéhez 
közeledik. Öt térfigyelő kamera már a helyén 
van a nyolcból. Az üzembe helyezés napokon 
belül várható.
* Rozmics János felajánlásának köszönhető a 
művelődési házban felállított szép fenyőfa, amely 
a gyermekek és az idősek karácsonyán is része 
lesz az ünnepnek.

Rövid hírek
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszámoló végeztével a jelenlévők 

tehették fel kérdéseiket, illetve szólhattak 
hozzá az elhangzottakhoz.

Idősebb Gálfi Mihály azt sérelmezte, 
hogy trükkös tolvajokat fogtak el, amit 
jelentettek is a helyi rendőrnek, de az 
arra hivatkozva, hogy szabadságon van, 
nem intézkedett. Ezek a tolvajok azóta is 
működnek a faluban. 

A kerékpárokra szerelhető lámpák 
(villogók) rossz minőségét kifogásolta 
Bodor Mihály.

Tiszaalpáron elindult egy jó irányba 
mutató folyamat, de továbbra is szükség 
van a rendőri erőfelmutatásra. Az, hogy 
kevesen jelentek meg a közhallgatáson, 
arra utal, hogy megnyugodtak a kedélyek, 
biztonságban érzik magukat a lakosok 
– mondta el László János.

Kacziba Sándor képviselő, polgárőr 
elnök a polgárőrök nevében szólt. Egy 
újonnan jelentkező, de nagyon veszélyes 
bűncselekményre hívta fel a figyelmet: 
lopják a sínrögzítő csavarokat a vasúti 
sínekről. Kérte a lakosokat, hogy aki 
gyanús elemeket lát a síneken őgyelegni, 
hívja a rendőröket, vagy a polgárőröket.

Timafalvi kapitány intézkedést ígért 
a felmerült problémákra. Nemcsak tele-
fonon, személyesen is elérhető a lako-
sok számára: minden hónap első keddjén 
fogadóórát tart a kapitányságon.

A továbbiakban dr. Vancsura István 
polgármester értékelte a 2011-es évet. 
Elmondta, hogy a tiszaalpári önkormány-
zat gazdálkodása egyelőre kiegyensúlyo-
zott, a költségvetésben nem mutatkozik 
hiány. Több nagy beruházást is elindított, 
illetve megvalósított a testület az elmúlt 
évben, ezek közül a két legnagyobb a 
folyamatban lévő szennyvízprojekt és a 
kétcsoportos új óvodaszárny. Ahol lehe-
tőség volt rá, pályáztak, ahol nem, ott 
önerőből valósították (valósítják) meg a 
beruházásokat. Az iskolánál megtörtént a 
nyílászárók cseréje, valamint elkezdődött 
a térfigyelő rendszer kiépítése is. A piac 
pályázat még elbírálás alatt van. (Lapzárta 
után tudtuk meg, hogy a piac építésére 
benyújtott pályázat kedvező elbírálásban 
részesült – a szerk.) 

A jövőre vonatkozó tervek közül a 
polgármester úr kiemelte a települési 
önellátás megteremtésének fontosságát. 
Véleménye szerint ez az egyedüli lehe-
tőség a községek életben maradására. 
Elképzelhetőnek tartja egy települési tsz 
létrehozását. A géppark fokozatos bőví-

tése mellett, erdősítés és gulyatartás is 
szerepel a tervei között. 

Bodor Mihály az elhangzottakhoz 
kapcsolódva a gazdálkodók összefogását 
hiányolta. Ha a helyi termelők összefog-
nának, nem kellene 100 km-ekről hordani 
a terményt a terményboltba. Az alpári 
emberek jussanak hozzá az alpári termé-
nyekhez megfelelő áron– hangsúlyozta. 
Kanalas János a gulyatartást gondolta 
tovább. Az ő véleménye szerint bivalyok-
kal is ki lehetne egészíteni az állományt, 
mert erre a legelőre az a legmegfelelőbb. 
Könnyű a tenyésztése, a húsa is, a trágyá-
ja is hasznosítható.

Győri István volt képviselő bírálta az 
új testület munkáját. A gázprivatizációból 
származó vagyon elherdálásával vádol-
ta őket. Az önkormányzati ingatlanok 
eladásával sem értett egyet, itt a ben-
zinkút telkének eladására és szolgáltató 
ház értékesítésére utalt. Úgy látja, hogy 
a politikai motiváció hatja át a testületet, 
csakúgy, mint a kormányzati rendelke-
zéseket. Rákérdezett az önkormányzat 
hitelfelvételére is.

Dr. Vancsura István polgármester vála-
szában elmondta, hogy az önkormányzat 
eddig nem vett fel hitelt. A lakossági 
befizetések működnek, ez a megtakarítás 
a lakossági hozzájárulást fogja fedez-
ni. Amennyiben a szennyvízpályázat a 
következő fordulóban nem nyer, ez a 
pénz akkor is megmarad, és a befizetők 
lakáscélú fejlesztésekre továbbra is fel-
használhatják majd.

A vagyon elherdálásával kapcsolatban 
elmondta, hogy hozzányúltak a tartalék-
hoz, de úgy véli, nem rossz célokra hasz-
nálták fel. 

Az ingatlanvagyon értékesítéséhez 
ifj. Barna Sándor képviselő szólt hozzá. 
Elmondta, hogy a szolgáltatóház értéke-
sítésével kapcsolatban nem volt egységes 
a testület: ketten ellene szavaztak. A ben-
zinkút telkének eladásával sem ért egyet, 
mert az ebből befolyó bérleti díj még 
mindig magasabb lenne annál, mint amit 
az eladásból származó összeg lekötése 
hozna.

A 2012. évi költségvetésről dr. 
Vancsura István polgármester elmondta, 
hogy a költségvetési koncepció elkészült, 
azt a képviselő-testület elfogadta. A kor-
mányzati szabályozás hiánya, a válság 
és az ország adósságállománya azon-
ban nagyfokú bizonytalansági tényezőt 
jelentenek. A jövő évben 2 milliárd Ft 
lesz a költségvetési keretszám. Ebből 

1,3 milliárd Ft a szennyvíz-csatornázási 
támogatás. Az adóbevételeket a tavalyi 
évnek megfelelően tervezték, állami nor-
matívákból 430 millió Ft bevételre szá-
mítanak.

A szilárd hulladék elszállítása jövőre 
6,48 %-kal drágább lesz. A vízdíjaknál 
a lakosság körében 2,48 %-os emelésre 
lehet számítani.

A közmeghallgatás a lakosok kérdése-
ivel, hozzászólásaival zárult. 

Az elhanyagolt telkek közegészség-
ügyi problémát is jelentenek a telepü-
lésen. Egy, a Móra Ferenc utcában lévő 
telek nemcsak elgazosodott, de kullancs-
csal is fertőzött – mondta el Kapás János, 
aki leginkább az ott játszó gyermekeket 
féltve emelt szót. Nem értette, miért nem 
lehet a tulajdonosokat kötelezni a telek 
rendben tartására.

Id. Gálfi Mihály az ellen tiltakozott, 
hogy 50 l-es kukáért 70 l-est számláznak.

Csík Jánosné a Hunyadi utcában 
működő kocsma nyitva tartásával kap-
csolatban érdeklődött. Az ott lakók azt 
panaszolják, hogy előfordul, hogy az ivó 
éjjelre sem zár be. A hangoskodás miatt 
nem lehet pihenni, ezért azt szeretnék, 
ha a polgármesteri hivatal ellenőrizné a 
nyitva tartási idő betartását.

Dr. Vancsura István maga is úgy látta, 
valós problémák vetődtek fel a lakosok 
részéről. Ami orvosolható, arra megol-
dást keres az önkormányzat. A szemetes 
kukák ügyében nem az önkormányzat az 
illetékes. A hulladékszállítás 82 telepü-
lés társulásával jött létre, és ennek a 82 
településnek a képviselői döntöttek arról, 
hogy a 110 l-nél kisebb űrtartalmú edé-
nyek számlázását korlátozzák.

Közmeghallgatás

Évforduló
85 évvel ezelőtt, 1926-ban szólalt 

meg először Tiszaalpáron a polgári kör 
épületében a rádió.

Bodor Lajos bácsi visszaemlékezése 
szerint az iparos legények végezték a 
szerelést, és míg egy magas fára fel-
vezették az adás fogásához szükséges 
„drótot”, ezt énekelték: „Jaj, de magas 
ez a derót, mégis leadja a szót.” Az 
érdeklődőkkel hamarosan teli lett az 
utca. A rádió népszerűségének köszön-
hetően rövid időn belül annyira meg-
nőtt a polgári kör taglétszáma, hogy 
nagyobb épületbe kellett költöztetni.
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Ünnepek:
- dec. 3. Xavéri Szent Ferenc áldozó-

pápa
- dec. 8. Boldogságos Szűz Mária 

szeplőtelen fogadtatása
- dec. 13. Szent Lúcia szűz és vértanú
- dec. 25. Urunk születése / kará-

csony
- dec. 26. Szent István diakónus első 

vértanú
- dec. 27. Szent János apostol és evan-

gélista
- dec. 28. Aprószentek
- dec. 30. Szent Család: Jézus, Mária 

és József
- jan. 1. Szűz Mária, Isten anyja

A jövő évre (2012.) december 6-tól írat-
hatnak a kedves hívek szentmise-szándé-
kot a plébánián.

 Ünnepi szentmiserend:
  Alpár Újfalu   Zárda
dec. 24.   24,00 22,00 24,00
dec. 25.    9,00 11,00      9,00
dec. 26.    9,00 11,00  9,00
dec. 31.   18,00 16,00 16,00
jan. 1.      9,00 és 18,00  11,00 16,00

December 24-én a hittanos diákok 
karácsonyi pásztorjátékot mutatnak be: az 
újfalui templomban 14 órakor, az alpári 
templomban 16 órakor.

Kéri Vencel plébános

* Adóellenőrzést tartottak novem-
berben a Faluvédő és Szépítő 
Egyesületnél: a személyi jövedele-
madó 1 %-ának felhasználását 
ellenőrizték. A revízió megállapítot-
ta, hogy az egyesület a vonatkozó 
jogszabályoknak és az alapító oki-
ratának megfelelően használta fel az 
összegeket.  Az egyesület továbbra 
is várja a lakosság támogatását az 
adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
eredményekben gazdag új évet kíván 
a vezetőség az egyesületi tagoknak és 
a falu lakóinak.

az FVSZE vezetősége

Faluszépítő hírek

Egyházi sorok M E G H Í V Ó
karácsonyi programokra 

Ismét elérkezett a karácsonyvárás 
időszaka. Szeretettel hívunk
mindenkit a 
következő
programokra, 

amelyek alkalmat 
adhatnak a hangulatos közösségi 

együttlétekre.
A programok helye: Árpád 

Művelődési Ház (Dózsa Gy. utca 2.)
A programok időpontjai:

2011. december 16. (péntek)  
15.00 óra: Kulturális évadzáró
2011. december 20. (kedd) 15.00 

óra: Idősek karácsonya
Örömteli készülődést és békés, 

boldog ünnepeket kíván Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata.

A tiszaalpári Jubilate Deo! énekkar szere-
tettel meghívja önt és kedves családját a 
2011. december 17-én szombaton 17,30 
órai kezdettel a Jótanács Anyja tem-
plomban tartandó ünnepváró koncertre. 
Vendégünk lesz Szőke Ferenc kürtművész 
Tiszakécskéről.
Műsor:
Küldé az Úristen gyors és hű szolgáját 
(adventi sequentia)
In hoc anni circulo (középkori kétszólamú 
canticum)
Dvorak: Égi szent Béke jöjj 
Adeste fideles (ismeretlen feldolg.)
Bárdos L.: Karácsonyi bölcsődal
Horváth I.- Szak A.: Karácsonyi ének
Dicsőség mennyben az Istennek (feldolg.: 
Draskóczy L.)

Mennyből az angyal (feld.: Szatmári I.)
Csillagfényes csöndes éjjel (feldolg.: 
Gerzsenyi S.)
Előadja a Jubilate Deo! Énekkar, vezényel: 
Almási-Szabó Tibor.

Vivaldi: Négy évszak (Tél, II. tétel)
Bach: D-dúr szvit, Air
Händel: Xerxes, Largo
Mendelssohn: Nocturn a Szentivánéji 
álomból
Előadja: Szőke Ferenc kürtön, orgonán 
kísér: Almási-Szabó Tibor 

A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várunk!

Hangolódjunk együtt az ünnepekre!

„Csillagfényes éjszakán
angyalszózat hangzik…”

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot.

Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.”  

- ezekkel a sorokkal kívánok minden tiszaalpári lakosnak áldott,
békés karácsonyt és sikeres, boldog új esztendőt.

ifj. Barna Sándor
önkormányzati képviselő

(Fizetett hirdetés)
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Ebben a tanévben október 26-án volt 
az őszi hulladékgyűjtés, melyet most is 
versenyként hirdetett meg a Csongrádi 
Vízmű és Kommunális Kft.

A sok szorgos kéznek meglett az 
eredménye: a PET palackgyűjtésben 
elnyertük az első helyet a kiskunfél-
egyházi körzetben, a papírgyűjtésben 
pedig ismét harmadik helyet értünk el. 
Nagyon sok felnőtt segített ebben a mun-
kában: szülők, nagyszülők autókkal, 
lovas kocsival, sokan biciklivel, kis kézi 
kocsival hordták a hulladéknak számí-
tó, azonban újrahasznosítható anyagot. 
Remélem, nagyon sok fa életét mentettük 

meg! Az óvodával együtt több mint 15 
tonna papírt gyűjtöttünk!

No és az a rengeteg palack! Még a 
rakodásnál segítő vízmű munkatársa is 
elismerően nyilatkozott, amikor a máso-
dik konténert kellett megtölteni. Szintén 
az óvodával együtt 1,7 tonna körül sike-
rült begyűjteni! Nagy segítséget jelentett, 
hogy Ladányiné Natália, az SZMK elnöke 
a szabadnapján mérlegével együtt egész 
délután megállás nélkül mért, mért és 
mért.  Ő képviseli a szülői munkaközös-
séget az ökoiskola munkacsoportjában, 
ahol Kissné Kócsó Andrea, Kalmárné 
Palásti Mónika, Deák Lajosné, Bartók 

Margitka, Endre 
Mihály és jómagam 
alkotunk egy együtt-
gondolkodó csapatot a gyerekek kör-
nyezettudatos nevelése érdekében. 
Ezek a szép eredmények pénzjutalommal 
is járnak. Helye már van, hiszen március 
végén a mi iskolánk rendezi a Dél-alföldi 
Zöld Diákparlamentet. Kb.80-100 vendég 
(gyerek és felnőtt) részére. Ők a régió 
ökoiskoláiból érkeznek hozzánk. Bízom 
benne, hogy az iskolánk és a falu kedvező  
benyomást kelt és visszajönnek máskor 
is, esetleg szüleikkel egy kirándulásra. 

dr. Halász Mátyásné

Zöld örömök

Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban rendezték meg a 
„Meséről mesére” elnevezésű mesemon-
dó találkozót, ahol Kiskunfélegyháza és 
a környező települések általános iskolá-
inak közel 200 mesemondója találkozott 
az elődöntők során. 2011. november 
23-án a felső tagozatosok döntőjében 
Vancsura Anna, iskolánk 5. b osztályos 
tanulója élményt nyújtó mesemondásá-
val 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Suba Jánosné. Gratulálunk a szép ered-
ményhez, további sok sikert kívánunk!

Mesemondó siker

2011. október 14-én rendezték 
meg Kecskeméten a hagyományos 
Bolyai Matematika Csapatversenyt. 
Iskolánkat 5 csapat képviselte. A 
versenyen két csapat is az első tíz 
közé került. A 7. osztályosok „Négy 

Nemegyenlő” csapata az előkelő 4. 
helyet szerezte meg.

A csapat tagjai voltak: Dömötör 
Dániel, Ollári Gábor, Csík Péter, 
Réczi Ákos (a képen)

Felkészítő tanár: Maróti Pál

BolYaI MaTEMaTIKa CsaPaTVERsENY

A Katona József Gimnázium által 
meghirdetett német fordítói verseny 
döntőjébe jutott a 8. évfolyamos 
Almási Attila és Balla Nikolett. A dön-
tőben Balla Nikolett 2. helyezést ért el. 
Felkészítője Komár Pálné.

Német fordítói 
verseny

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár közössége 
nevében köszönetet mondunk 
valamennyi támogatónknak, akik 
önzetlen segítségükkel hozzájárul-
tak a 2011. évi Márton napi bál 
sikeres megrendezéséhez.

Gibárszki Sándorné igazga-
tó és Ladányiné Bánkúti Natália 
SZMK-elnök

Köszönet
A szülők és az Apraja Falva 

Egyesület köszönetet mond a kép-
viselő-testületnek a családi napközi 
számára nyújtott idei anyagi támoga-
tásért. Egyúttal kellemes ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk minden-
kinek.
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A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda a korábbi hagyományokat követve 
az idén is csatlakozott az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár által szerve-
zett hulladékgyűjtési akcióhoz. Ez az 
esemény 2011. október 26-án 12 órától 17 
óráig zajlott, ahol papír-, műanyag palack 
és kupakgyűjtésben jeleskedhettek az 
óvodai csoportok. Ez alkalomra versenyt 
hirdettem a csoportok között mindhárom 
kategóriában.

A díjátadóra 2011. november 16-án, 
az óvoda tornatermében került sor, ahová 
gyermekeinkkel összegyűltünk és izga-

tottan vártuk az ered-
ményeket. A díjakat 
óvodavezetőnk, Kiss 
Mária adta át a cso-
portok képviselőinek. 
Az első helyezettek 
vándorserleggel és 
oklevéllel büszkél-
kedhetnek, a többiek 
pedig oklevelet tudhat-
nak magukénak. Ezen 
kívül minden gyermek 
egy-egy szem man-
darint is kapott, ame-

lyet csoportjukban az átadás után elfo-
gyasztottak. Először tapasztalhatták meg 
gyermekeink, hogy serleget és oklevelet 
vehettek át gyűjtőmunkájuk eredménye-
képpen. Nagy öröm volt részükre ez az 
esemény. Végül, de nem utolsó sorban az 
elért eredmények:

Az óvoda részéről összesen 1358,5 
kg papír és 587,5 kg műanyag (kupak és 
flakon) gyűlt össze.

Papírgyűjtésben így teljesítettünk: 
Katica csoport: 637 kg, II. Tengelice 
csoport: 256,2 kg, III. Méhecske csoport: 

229,7 kg, IV. Süni csoport: 118,6 kg, V. 
Csiga csoport: 52 kg, VI. Pillangó cso-
port : 43 kg, VII. Tücsök csoport: 
22kg.

Kupakgyűjtésünk eredményei: I. 
Tengelice csoport: 17525 db, II. Tücsök 
csoport: 6235 db, III. Süni csoport: 5443 
db, IV. Méhecske csoport: 2534 db, V. 
Katica csoport:  2349 db, VI. Csiga cso-
port: 2280 db, VII. Pillangó csoport: 
2041 db.

Műanyag flakon gyűjtésben így ala-
kult a sorrend:  I. Süni csoport: 121,9 kg, 
II. Tengelice csoport : 114,1 kg, III. 
Katica csoport: 81 kg, IV. Méhecske 
csoport: 52,2 kg, V. Pillangó csoport 
: 50 kg, VI. Csiga csoport: 25,9 kg, VII. 
Tücsök csoport: 17,6 kg.

Ezúton szeretném megköszönni a hul-
ladékgyűjtési akcióban való aktív részvé-
telüket, és arra buzdítok mindenkit, hogy 
szorgalmasan gyűjtögessen, mert tavasz-
szal ismét megszervezésre kerül környe-
zetünk megóvása érdekében ez az akció.

Csernákné Medek Brigitta
szervező

Eredményes hulladékgyűjtés a Tündérrózsa Óvodában

Óvodánkban második éve működik a 
családi szoba, melyet az „Óvoda-család 
kapcsolata” innováció keretében hoztunk 
létre. Fontosnak tartottuk és tartjuk felku-
tatni a családokkal való együttműködés 
minél több lehetőségét. Arra törekszünk, 
hogy még szélesebb körben bevonjuk 
őket az óvoda életébe. A szülő így még 

inkább részesévé válik gyermeke 
óvodai életének, amely pozitívan 
hat a gyermek fejlődésére.

A családi szoba az a hely, ahol 
működhet az ovi-mozi, a Szülők 
Klubja, (itt gyűjtjük az adomá-
nyozandó ruhákat és játékokat), 
itt kerülnek megrendezésre a házi 
versenyek, bajnokságok, termé-
szetesen mindezek a szülők rész-
vételével.

November 18-án így került 
megrendezésre az Nagy Óvodai 
Csocsó Bajnokság. Mind a hét 

csoport a legjobbjait delegálta a verseny-
re. A csoportok sorsolás alapján játszották 
az elődöntőt, aminek eredményeként 4 
csapat jutott a középdöntőbe: Tücsök, 
Pillangó, Tengelice, Süni. A döntőben már 
csak a Pillangó csoport és a Süni csoport 
csapatai csaptak össze. A középdöntőtől 

kezdve az izgalom a tetőfokára hágott. 
A gyerekekre áthatott a szülők lelkes 
buzdítása (szabály volt, hogy a gyermek 
játszik, a szülő „csak” lelkesít). 

Eredmények: I. Pillangó csoport 
(Novák Zoltán, Győri András)

II. Süni csoport (Boros János, Bende 
Dominik)

III. Tengelice csoport (Kiss Ferenc, 
Kása Botond)

IV. Tücsök csoport (Muzsik Flóra, 
Fábián Balázs)

V. Csiga csoport (Kelemen Nikoletta, 
Kullai Fanni)

VI. Katica csoport (Bársony Réka, 
Popper Réka)

VII. Méhecske csoport (Bajzák 
Benjamin, Netik Krisztián)

Bontovics Istvánné
szervező

Csocsó bajnokság az óvodában

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Balla Zsolt szobafestő mesternek és alkalmazottainak

az igényes munkájukért, hogy szobánkba varázsolták a mese világát. 
Komódi Kata és Komódi Sára
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Az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
idén harmadik alkalommal rendezte meg 
az immár hagyományosnak mondható 
báli mulatságát. A rendezvény iránt igen 
nagy érdeklődés mutatkozott. Sajnos nem 
tudtunk mindenkit fogadni, a jegyek már 
a meghirdetett időpont előtt egy héttel 
elfogytak. 

Az ízletes vacsora után, amit Patai 
Ferenc, Nemes József, Fekete Ferenc és 
Domokos Antal főztek, Varga Zsolt és 
Bense Imre szolgáltatták a talpalávalót. 
A jó hangulat szinten tartásáról a Fricska 
Fogadó kitelepült büféje gondoskodott. 
23 órakor került sor az értékes tom-

bolatárgyak sorsolására, majd 
tovább folytatódott a zene és a 
tánc egészen hajnali 3 óráig.

Örömünkre szolgált, hogy 
támogatóink is elfogadták meg-
hívásunkat, akiknek ezúton is 
nagyon köszönjük egész évi 
segítségüket:

Tiszaalpár Nagyközség 
Önkor-mányzata, Bács-
Hosz, Tiszaalpári Holt-Tisza 
Tulajdonosi Közössége, 
Fornetti, Tüzelő és 

Építőanyag Értékesítés, Bartók 
Iparcikk Szaküzlet, Festék és 
Háztartási Bolt, Tiszaalpári 
Szeszfőzde, Alkotmány utcai 
horgászbolt - Nagyné Nagy 
Erika, Pici ABC - Molnár 
Zoltánné, Tiszatáj Vendéglő, 
Varázsbazár, Ekkvádor Kft. 
- Hercegné Éva és Kocsisné 
Anikó, Coll-Bau Kft., Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub, dr. 
Vancsura István, dr. Vancsura 
Zoltán, dr. Csernus Tibor, 
Ajtai Elemérné, Madla csa-

lád, Dunszt István festőművész, Víglási 
Zoltán, Mihalik Tibor, Detti Virágbolt, 
Dragon József, Szatmári család, Borsi 
Sándor, Patai Ferenc, Herceg család, PAX 
otthon, Czímerné Marika, Jerkus János, 
Palásti András, Lövei család, Bíró család, 
Almási Mária, Dienes Károly, Halláné 
Baranyi Anikó, Hartyániné Barta Judit.

Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló 
vidám hangulatban tölthetünk el egy kel-
lemes báli éjszakát!

Alpári Tisza HE vezetősége

Horgászbál

Nagy segítség a szülők és gyerme-
keik részére, hogy az idén is közlekedik 
az iskolabusz. A hozzátartozók válláról 
lekerültek az utazás terhei, a gyermekek 
részére pedig komfortosabb körülménye-
ket biztosít a hideg téli hónapokban is. 
Az eddigi tapasztalataink alapján azon-
ban hátránya is beigazolódott: az óvoda 
és a család kapcsolata ellaposodott, az 
információáramlás akadozott. Közel 50 
család gyermekeiről van szó, akik hónap-
ról hónapra minden nap busszal utaznak 
az óvodába a daduska nénik felügyelete 
mellett. Ebből kifolyólag vannak olyan 
szülők, akikkel hosszú ideig nem talál-
koztunk. Ezért hoztuk azt a döntést, hogy 
a pénteki napokon gyermekeik hazavi-
telét a családnak kell megoldania. Ez 
indítvánnyal kapcsolatban a tanév elején 
sok szülő nemtetszését fejezte ki, és nem 
is akarta elfogadni. Továbbmenve: a mai 
napig is előfordul, hogy figyelmen kívül 
marad, hogy a gyermeket ezeken a napo-
kon el kell hozni az óvodából.

Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, 
hogy legalább egy héten egyszer tisztele-
tét tegye a szülő az óvodában. Ellenőrizze 

le gyermeke holmiját: benti és tornacipő-
jének, ruháinak, váltóruháinak meglétét, 
épségét, méretét. A feleslegessé vált dol-
gokat, valamint gyermeke munkáit vigye 
haza. Az aktuális programokkal, a nevelés 
nélküli munkanapokkal, az óvodaigényé-
vel kapcsolatos nyilatkozatát megtegye. 
Fizetni valóját rendezze. Végül, de nem 
utolsó sorban gyermekével kapcsolatos 
észrevételeket, esetleges problémákat 
mindkét részről a csoportvezető óvónővel 
megbeszélje. Lehet, hogy ezeket a dolgo-
kat sokan nem tartják lényegesnek, hiszen 
ez csak óvoda. Csakhogy a gyermek a 
mindennapjait reggeltől estig itt éli.

Visszatérve az utaztatásra. A szülő 
feladata, hogy feladja, felsegítse a buszra 
gyermekét; a kísérőé pedig, hogy fogad-
ja, leültesse, az utazás során ügyeljen a 
biztonságára, leszálláskor pedig a szülő 
kezébe adja át. A fennmaradt holmikért 
szigorúan tilos és veszélyes visszaugrálni. 
Ezeket a kísérők visszaviszik az óvodá-
ba. E problémák elkerülése érdekében 
szükséges és fontos, hogy minden gyer-
meknek legyen megfelelő méretű háti 
táskája, melyben ágyneműje és üzenő 

füzete is elfér. Lényeg, hogy ne a kezé-
ben legyenek a hazaviendő dolgai. Abban 
az esetben, ha a szülő lekési a buszt, 
értelemszerűen a gyermeke a kísérővel 
együtt visszautazik az óvodába. A hatodik 
életévét betöltő gyermekek részére köte-
lező a bérlet. Megvásárolható a buszon, a 
VOLÁN központban és a helyi postán is 
minden hónap 5., a félhavi pedig minden 
hónap 20. napjáig.

Kérésünk a szülők felé továbbá, hogy 
üzeneteiket telefonon tegyék meg, vagy 
gyermekük üzenő füzetébe írják.

A gyermekek utaztatása felelősség-
teljes vállalkozás mind az óvoda, mind 
pedig a család részéről. Tőlünk függet-
len okok is veszélyeztethetik épségüket. 
Amit azonban mi tehetünk, az az, hogy 
folyamatosan plántáljuk beléjük a tömeg-
közlekedési eszközön való utazás helyes 
szabályait. Így számtalan kellemetlenség-
től, kisebb balesettől kíméljük meg őket. 
Őszintén reméljük, hogy ezzel a szülők is 
egyetértenek.

a Tündérrózsa Napközi Otthonos
Óvoda dolgozói

Óvoda - szülő - iskolabusz
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November hónapban az 
alábbi vagyon elleni bűncse-
lekmények elkövetése miatt in-
dított eljárást a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság:

November 5-én 17,30 és november 6-
án 5,30 óra közötti időben ismeretlen el-
követő levágta egy, a Kántorparton talál-
ható telephelyen levő gázolajkút lakatját és 
onnan gázolajat tulajdonított el. A kárérték 
megállapítása folyamatban van.  

November 16-án 20 óra és 
november 17-én 7,50 óra kö-
zötti időben ismeretlen elköve-
tő egy Esze Tamás utcai családi 
ház melléképületébe az ablakot záró láncot 
elvágva behatolt és onnan 2 db gázpalac-
kot, fűnyírót, valamint különböző szerszá-
mokat tulajdonított el. 

A lopással okozott kár 150.000 Ft, a 
rongálással 1,000 Ft kár keletkezett.

Köszönet a tiszaalpári 
rendőrök éberségéért
A minap esett meg velem a történet, ponto-

san éjfél után, fél kettőkor. Éppen befejezem a 
netezést és a félig nyitott fürdőszobából meg-
pillantottam, amint egy emberi alak zseblám-
pával elsuhan az ablak előtt. Mondanom sem 
kell, hogy megijedtem, úgy reszkettem, mint 
a kocsonya azonnal fel is riasztottam a ház la-
kóit. Kirohantunk az udvarra, és gyorsan meg-
tudakoltuk, hogy mit keresnek az idegenek 
az udvaron? Azonnal közölték, hogy ők  rend-
őrök, járőröznek a faluban és meglátták, hogy 
nyitva volt a kiskapu, gondolták megnézik, ne-
hogy  éppen betörők garázdálkodjanak. 

Ezúton szeretném megköszönni a 
tiszaalpári rendőröknek, kiváltképp az ak-
kor este szolgálatot teljesítő Zsibrita Ádám-
nak és Hideg Sándornak, hogy odafigyelnek 
ránk, s hogy ez így van, a fenti kis történet 
is bizonyítja, további jó munkát kívánok 
mindannyiuknak, és boldog karácsonyt nekik 
és családtagjaiknak.

Erős Erzsébet tiszaalpári lakos

Kék percek 
Rendőrségi közleményMozgalmas novembert zárt az Árpád 

Fejedelem Nyugdíjas Klub tagsága. A cso-
port egyébként is fiatalokat megszégyenítő 
aktivitással szervezi programjait. A név-
napok, ünnepi együttlétek, Ki mit tud-ok, 
kirándulások mellett országos és megyei 
rendezvényeken, vetélkedőkön is részt 
vesznek, illetve fellép a tánccsoportjuk. 

November 17-én Budapesten került 
sor a 12. alkalommal megrendezett nyug-
díjas versmondó versenyre, amelyen Kása 
Andrásné klubtag vett részt Dsida Jenő: 
Azt öreg óra énekel című versével. 

Csapatversenyben is kipróbálták magu-
kat a klubtagok. Az idén már harmadszorra 
vágtak neki a megyei helyismereti-irodalmi 
vetélkedőnek. Alamné Busa Mária, Kása 
Andrásné és Petényi Józsefné heteken át 
készült nagy izgalommal és buzgalommal 
a megmérettetésre, amit Páhin rendeztek 
meg november 19-én. A kitartó felkészülés 

szép eredményt hozott: a kilenc csapat 
versenyében 3. helyet szereztek.

A nyugdíjasoknak és családtagjaik-
nak szervezik meg évente országosan a 
Nyugdíjas Expo-t, amelyen a látogatók 
megismerkedhetnek több száz szolgálta-
tóval és termékeikkel, amelyek az egész-
ségmegőrzést, az életminőség megtartását 
szolgálják, kedvezményes üdülési aján-
latok között válogathatnak, és számtalan 
ötletet találhatnak a szabadidő tartalmas 
eltöltéséhez. A budapesti SYMA csarnok-
ban rendezett idei kiállításra a szervezők 
előadóművészeket is meghívtak. Az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub tánccsoportja 
is a meghívottak között volt. A magyar 
csárdást olyan előadók társaságában adták 
elő, mint Galambos Lajos (Lagzi Lajcsi), 
Straub Dezső, Delhusa Gjon és Csala 
Zsuzsa.

Nyugdíjasan, de aktívan

Korzenszky Richárd OSB: Életre születtünk
részlet)
„Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.”

„Mikor született meg Jézus? Ki mondja 
meg nekem? Mikor az ember megnyitja 
szívét, karja ölelésre kész, hogy testvérei 
életét boldogabbá tegye, akkor Jézus meg-
született.

„Kinek született meg? Megszületett az 
akkori embereknek. És megszületett nekünk 
is. Gondolkodjunk el: nem az Istennek van 
szüksége arra, hogy mi hozzá emeljük a szí-
vünket. Nekünk van szükségünk arra, hogy 
mi hozzá emeljük a szívünket. Nekünk van 
szükségünk arra, hogy tudomásul vegyük: ő 
lehajol hozzánk, és felkínálja háborgó szí-
vünknek a békét. Úton vagyunk. Bárcsak ne 
labirintus lenne az életünk. Bárcsak kifésü-
lődnének kuszaságaink. Bárcsak eloszlana 

bennünk a sötétség és a homály. Merjünk 
föltekinteni a Betlehemi Csillagra, és mer-
jünk leborulni a Betlehemben értünk meg-
született Jézus előtt.”

Richárd atya írásának nagy erénye a 
lelkiismeret-ébresztés hívő és nem hívő 
ember számára egyaránt. Mennyi jót tehet-
tünk volna, de elmulasztottuk. Mikor vál-
laltunk utoljára közösséget a rászorulókkal? 
Szabadok vagyunk-e, mint a kisded Jézust 
felkereső pásztorok? Vagy hagyjuk, hogy 
félrevezessenek, elkábítsanak bennünket? A 
pásztorok szabadok voltak. „Ott tanyáztak a 
szabad ég alatt. (…) Együtt éltek a termé-
szettel, együtt keltek és nyugodtak a felkelő 
és a lenyugvó Nappal.” Vajon mi megőriz-
zük-e kapcsolatainkat? Ezernyi mulasztás! 
Ezek a gondolatok talán mégis hozzáse-
gítenek a CSENDHEZ, a BÉKÉHEZ, a 
MÉLTÓ ÜNNEPLÉSHEZ.

Szőkéné Magyar Piroska

Karácsony-váró gondolatok

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsora-
it, hogy ne maradjon le semmiről, ami 
Tiszaalpár életével kapcsolatos.

Minden hónap utolsó szerdáján jelentke-
zik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.

A képviselő-testületi üléseket  mindig az 

ülések hetében szombaton, 12:30-tól te-
kinthetik meg felvételről.
Figyelmébe ajánljuk további műsorain-
kat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 
órától
Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól

Életadók, kéthetente 
csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó péntekén 
18:30-tól
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13. helyen fordul a tiszaalpári 
felnőtt labdarúgócsapat

Településünk felnőtt és ifjúsági lab-
darúgócsapata számára véget ért a 2011-
2012-es bajnokság őszi idénye. Felnőtt 
csapatunk a 13. helyen, ifjúsági csapatunk 
a 3. helyen várja a tavaszi idénykezdést.

Sajnos, az őszi eredmények a felnőtt 
csapat tekintetében sem az előzetes 
várakozásoknak megfelelően alakultak. 
Nemcsak az újfalui pálya minőségével, a 
bírói tévedésekkel, hanem egyes játéko-

sok erőnléti hiányosságaival és sorozatos 
taktikai fegyelmezetlenségekkel is meg 
kellett küzdenie a csapatnak. 

Az ifjúsági csapat hozta a kötelezőt, 
de az igazi bravúr, az első hely megsz-
erzése egyelőre még várat magára.

Az egyesület játékosai és vezetősége 
december 17-en - idényzáró keretében 
- közösen értékelik az elvégzett munkát 
és határozzák meg a tavaszi szezon 
célkitűzéseit.

Labdarúgás

A negyedik szezonját kezdte meg 
sakkcsapatunk a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzati Csapatbajnokságban. 
Sajnos a tavalyi hét csapat helyett csak 
öt csapat tudta vállalni az indulást, 
Kiskunhalas és Lajosmizse gazdasági 
okok miatt nem indult. A szeptember 
3-án megtartott sorsoláson a következő 
csapatok képviselői jelentek meg: Tóth 
László SE III. Kecskemét, TÁKISZ 
SE II. Kecskemét, Kiskunfélegyházi 
Honvéd II., Nagybaracska HÍD SE, 
Tiszaalpári SE. A sorsolás úgy ala-
kult, hogy a csapatunk az első forduló-
ban szabadnapos volt. Így a bajnokság 
számunkra november 20-n kezdődött. 
Kecskemétre utaztunk a TÁKISZ SE 
II. csapatához.

Eredmény: TÁKIsZ sE II. 
Kecskemét- Tiszaalpári sE 5-3

December 4-n a Nagybaracska csa-
patát fogadtuk Tiszaalpáron.

Eredmény: Tiszaalpári sE- 
Nagybaracska HÍD sE 5,5-2,5

A bajnokság állása:
1. Tóth László SE III: Kecskemét 

16 pont / 3 mérkőzés
2. TÁKISZ SE II. Kecskemét 14,5 

pont / 3 mérkőzés
3. Tiszaalpári sE 8,5 pont / 2 

mérkőzés
4. Nagybaracska HÍD SE 5,5 pont / 

2 mérkőzés
5. Kiskunfélegyházi Honvéd II. 3,5 

pont / 2 mérkőzés

A bajnokság 2012. március 18-án 
folytatódik, akkor Kiskunfélegyháza 
csapatát fogadjuk.

Gálfi Mihály

sakk

Kérünk minden futballszerető 
helyi lakost, hogy jelenlétükkel a 
tavaszi idényben is támogassák 
mérkőzéseinket!

Hajrá ASE !!!

A 2012-es évre reklámfelületek 
igényelhetők a Szent Imre téri pálya 
mentén. Érdeklődni: Parádi László 
elnöknél (20/493-1054) vagy Patak 
Sándor alelnöknél (70/376-6784) lehet.

MEGYEI II. ÉSZAK őszi végeredmény
Felnőttek:

Ifjúsági:

A Tiszaalpári Sportegyesület elnöksége
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§ Kása Ügyvédi Iroda §

Dr. Kása Norbert
ügyvéd
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 3.
Tel./fax:62/653-697
E-mail: kasaugyved@gmail.com

Kedves tiszaalpári lakosok! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, 
hogy ügyvédi irodám a családi gyökereimre és Tiszaalpár nagyközség iránt 
érzett elkötelezettségemre való tekintettel 2012. január 9. napjától a művelő-
dési házban - az I. emeleten található irodahelyiségben – ügyfélfogadást tart. 
Minden hétfőn 9.00 – 17.00 óra közötti ügyfélfogadási időben várom kedves 
leendő ügyfeleim.

Főbb szakterületek:
• Ingatlannal kapcsolatos ügyek (adás-vételi és egyéb szerző-

dések készítése és ellenjegyzése, perbeli képviselet)
• Cégjog, gazdasági jog (cégalapítás, -módosítás, követelés-

kezelés)
• Büntetőügyek, szabálysértési ügyek (jogi védelem)
• Polgári jogi ügyek (okiratszerkesztés, peres és peren kívüli 

képviselet)
• Családi jog (válás, gyermekelhelyezés, -tartásdíj)

Amennyiben jogi problémája van, a gyors és hatékony megoldás érdeké-
ben, kérem, bátran keressenek meg a fenti ügyfélfogadási napokon, valamint 
a következő elérhetőségeken:  tel.: +36-30/47-03-111, vagy a Facebook (Kása 
Ügyvédi Iroda), valamint a szegedimesterek.hu (Dr. Kása Norbert ügyvéd 
- Kása Ügyvédi Iroda) internetes oldalakon található elérhetőségek bármelyi-
kén.
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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 Sporthorgászboltban (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! 

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:
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
Békés, boldog karácsonyt és 
sikeres új esztendőt kívánok!

Kedves Tiszaalpáriak!
 
Örömmel tudatom, hogy Tiszaalpáron 
megalakult a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Tiszaalpári Alapszervezete! 
Kérem azokat a tenni akaró hazafiakat, 
akik egyetértenek a párt programjával, 
célkitűzéseivel és munkájukkal, szeret-
nék segíteni a mozgalom tevékenységét, 
akár mint a Jobbik tagja, vagy szimpa-
tizánsként, kérem hívja a 06-30/3207-
832 telefonszámot. Szeretettel várom a 
jelentkezést! 

Erős Erzsébet
a Tiszaalpári Jobbik

Alapszervezet vezetője
(fizetett politikai hirdetés)



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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk kedves vásárlóinknak!

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 megbízottak:
Hideg Sándor 06/20/225-8050
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Szolgálatos szám: 06/20/539-6630
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Balla József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/6211-595
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Kettős könyvvitel, naplófőkönyv-, pénztárkönyv-vezetés! 
Vállalkozások, BT-k, Kft-k könyvelését, bérszámfejtését, beszámolói-
nak, adóbevallásának elkészítését vállalom. Ignáczné Benkevári Anna 
regisztrált mérlegképes könyvelő. Telefon: 06/30/636-5081

* Tiszaalpáron 2 generációnak is megfelelő 100 nm-es , 3 szo-
bás, összkomfortos, 2 bejáratú családi ház azonnal beközzétehetőn 
eladó, vagy elcserélhető budapesti, illetve  kecskeméti magánlakásra. 
Érd:06/30/405-7286

* Fejes káposzta eladó, 50.- Ft/kg. Tiszaalpár, Ady Endre u. 49/a. 
Tel.: 06/30/491-3036, 06/30/353-6574

* Eladó 120 m2-es korszerű  épület,1985-ben téglából épült alpári 
családi ház, két és félszobás plusz padlásszoba, plusz pince, garázs, 
gazdasági épület. Fűthető vegyes tüzelésű, illetve gáz kazánnal, illetve 
több helyen konvektorral is. Bebútorozottan eladó, irányár 12.000.000 
Ft, telefonszám 06/76/424-247, 06/30/616-2316.

* Öntöttvas fürdőkád eladó. Érd.: 76/715-725, 06/30/437-4694
* 4 db 4 évszakos 195x60x15-ös autógumi 50 %-os eladó. Érd.: 

06/30/360-1317
* Idős vagy beteg emberek gondozását, ápolását vállalom Tiszaalpár 

területén. Érd.: 06/20/431-6256
* Babakocsi hordozóval, játszószőnyeg, babafürdőkád, kismama-

nadrágok és kislányruhák 80-as méretig eladók. Érd.: 06/30/4866-912
* Robogó eladó. Érd.: 06/30/2841-529
* 72 m2-es gázfűtéses családi ház eladó. Tiszaalpár, Csokonai u. 88. 

Érd.: 06/30/5405-280, 06/30/4866-912
* Gyöngytyúk eladó.  Francia nagytestű: 900.- Ft/kg, hagyományos 

1000.- Ft/kg. Érd.: 06630/606-7561
* Eladó terménydaráló és egy hegesztő, szőlőprés, vasvályúk. Érd.: 

Tiszaalpár, Kazinczy u. 8.
* 120-130 kg-os kukoricás húshízók, kisbálás szalma, körbálás 

széna, új motoros háti permetező eladó. Érd.: 06/30/335-7473

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Nagy Mihály és Pap Ágnes

akiket nagyon vártunk: Túri Gergő József (Túri Alexandra), 
Földvári Nóra (Kapás Annamária), Koczur Balázs János (Lévai 
Tünde), Szepesi Jázmin Virág (Kiss Klaudia), Kovács Dominik 
(Harsányi Viktória), Stefán Bianka (Harinco Ilona)
Akiktől elbúcsúztunk: Kovács Balázs (1932), Jukucsi Jánosné 
Papp Ilona (1924), id. Czimer Béla (1928), Márk Ildikó Éva 
(Pax otthon, 1938), Kmetti Katalin (Pax otthon, 1920), Kovács 
Gáborné Babar Rozália (1930), Szamosi Kázmér (1928)

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 nyitva 
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.
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