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Január 7-8-án, szombaton és vasár-
nap galambok, tyúkok, kacsák és fürjek 
költöztek be az általános iskola torna-
csarnokába. A Tiszaalpári Galamb- és 
Kisállattenyésztők Egyesülete szerve-
zésében két napon át csodálhatták meg 
az érdeklődők az ország tenyésztőinek 
legszebb szárnyas példányait, köztük a 
Kiskunfélegyházi keringő Fajtaklub 30 
éves jubileumi kiállításán bemutatott 
fajtagalambjait.

A közös rendezvényen mintegy 
44 tenyésztő vett részt, az érdeklődők 
pedig 259 galambot, 8 féle baromfit, 
valamint japán fürjeket és vízi szárnya-
sokat láthattak - tudtuk meg Kanalas 
Jánostól, a kiállítás szervezőjétől, aki 
maga is gyermekkora óta galambászik. 
Az egyik egyszínű fehér kiskunfélegy-
házi keringője a rendezvény színosztály 
győztese lett. 

A kiállításon olyan védett, ősho-
nos galambfajtákat is láthattunk, mint 
a kiskunfélegyházi keringő, a kiskun-

félegyházi simafejű keringő, a szegedi 
magasszálló és a székesfehérvári bukó. 
Úgy tűnik, gazdasági válság ide vagy 
oda, mindig lesznek olyanok, akik a 
különleges szárnyasokban élik ki gyűj-
tőszenvedélyüket, ezek tenyésztésére 
fordítják szabadidejük nagy részét. 

Kanalas János szakmai szempontból 
eredményesnek ítélte a kiállítást. Ő is 
- és az egyesületi tagok is azt remélik, 
hogy a látogatók hasznos időtöltésnek 
találták a díszszárnyasok bemutatóját. 
Kiemelte, hogy nagyon kellemes meg-
lepetés volt számára, ahogy az iskola 
tanulói önként és aktívan az első perctől 
az utolsóig kivették részüket a háttér-
munkákból. Számíthattak segítségükre 
a berendezkedésnél, az etetésnél, de a 
takarításnál is.

Mint minden kiállításon, itt is akad-
tak kedvencek. A galambok sorában a 
helyi „sztár" a kiskunfélegyházi kerin-
gő, a gyerekek kedvencei pedig egy-
értelműen a kacsák voltak, amelyeket 

a gyulai Nemes Imre tenyésztett és 
mutatott be. A tyúkok között a mechelni 
vitte a prímet, de a borzas tyúkok iránt 
is nagy volt az érdeklődés.

A szombati ünnepélyes díjkiosztó 
banketten több kategóriában osztottak 
díjat a szervezők.  A fajtagyőztes kate-
gória díját, a 14 karátos aranyból készült 
galambgyűrűt négyen vehették át.

A nyolc színosztály-győztes elisme-
résként kerámia kupát kapott. Az egye-
sületi és felajánlott díjakból több mint 
25 kiállító részesült.

A szervezők köszönetet monda-
nak a kiállítás valamennyi támogató-
jának, köztük Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának az esemény létre-
jöttében nyújtott segítségért, továbbá az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolának 
azért, hogy a helyet biztosították. 
Köszönet illeti még Szabó Jánost és csa-
ládját, Karin és Josef Wolterst, valamint 
a rendezésért a Tiszaalpári Galamb- és 
Kisállattenyésztők Egyesületét.

Galamb- és díszbaromfi-kiállítás Alpáron



2011-ben december 13-án tartot-
ta a képviselő-testület utolsó ülését. A 
napirendi pontokból:

Tanyafejlesztési Program
A Tanyafejlesztési Program keretében 

2011 szeptemberében nyújtott be a 
képviselő-testület pályázatot a helyi 
piaccsarnok építésére. A pályázat egy 
olyan komplex vidékfejlesztési projekt 
megvalósítására irányult, amelynek egyik 
pillére maga az építési beruházás a piacc-
sarnok kialakítására, a másik része egy 
szakmai program, amely a tanyai ter-
mékek város-vidék együttműködésének 
erősítésére, a tiszaalpári tanyai termékek 
feltárására, a védjegy- és minőségi 
tanúsítási rendszerének bevezetésére, 
valamint a kistermelői élelmiszer-ellátás 
és piacra jutás feltételeiről és a tiszaalpári 
helyi termék védjegy használatáról szóló 
gazdaképzés és gazdatanácsadás meg-
valósítására irányul.

A pályázat eredményes volt, de az 
igényelt összegnél kevesebb támogatás-
ban részesült. Az ülésen döntés született 
arról, hogy az önerő mellett a 3.636.344 
Ft különbséget a képviselő-testület az 
éves költségvetés terhére biztosítja, és a 
teljes pályázati tartalom megvalósítását 
vállalja.

Folyékony hulladék
Január 1-jétől változik a szenny-

víz elszállításának, illetve fogadásának 
a díja. A képviselő-testület elfogadta a 
BÁCSVÍZ által megállapított lakossá-
gi tarifát, mely szerint 1 m3 szennyvíz 
elszállítása 1770 Ft + ÁFA lesz 2012-ben. 
Ebben az összegben benne foglaltatik 
a szállítás díja (1300 Ft/m3+ÁFA), a 
fogadási díj Kiskunfélegyházán (452 Ft/
m3+ÁFA), valamint a vízterhelési díj (18 
Ft/m3+ÁFA).

Szilárd hulladék
Módosította a képviselő-testület a 

lakossági szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 9/2008.(IX.19). 
sz. rendeletét. A rendelet kiegészül a 
következő bekezdéssel:

„Azon fogyasztók, akik fogyasztási 
szerződést eltérő űrmértékű edényzetre 
nem kötnek, a díjfizetési kötelezettség 
a 110 literes űrmértékű edényzetre jelen 
rendeletben meghatározott díjnak a meg-
fizetésére terjed ki.”

A lakossági edényzetek (kukák) 
egyszeri ürítési díjai 2012-ben:

70 literes 207,90 + ÁFA
80 literes 237,60 + ÁFA
110 literes 326,70 + ÁFA
120 literes 356,40 + ÁFA
240 literes 712,80 + ÁFA
1100 literes 3267 + ÁFA
5 m3-es konténer 14850 + ÁFA

„Kék-víz” pályázat
Az ivóvíz minőségének javítására a 

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Társulás – melynek 
Tiszaalpár is a tagja - 2011. június 30-
án nyújtott be pályázatot. A pályázatnak 
rendkívül kedvezőek voltak a feltételei, 
hiszen az EU Önerő Alapnál maga az 
önerő is igényelhető volt. A pályázat össz-
költségvetése több mint 9,5 milliárd Ft.

Gyermekjóléti Szolgálat
2011-ben teljesítette az önkormányzat 

a helyi Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi 
és személyi feltételeinek biztosításához, 
szabályszerű működéséhez szükséges 
többletköltségeket, amelyeket a megyei 
kormányhivatal hatósági szerve írt elő. 
Ezeket a feltételeket az idei költségvetési 
évben is biztosítani kell, így a testület 
döntött arról, hogy a többletköltségeket 
2012. június 30-ig a költségvetés terhére 
továbbra is biztosítja.

Képviselő-testületi munkaprogram
Elfogadta a képviselő-testület a 

saját munkaprogramjára vonatkozó 

előterjesztést. A 2012. év I. félévében 
többek között a piac közbeszerzési pályá-
zatáról, a Településfejlesztési Kft. további 
sorsáról is döntenek, de tervezik az önko-
rmányzati lakásokról és a temetőkről szóló 
rendeletek módosítását is. A legközelebbi 
közmeghallgatás áprilisban várható.

Holt-Tisza haszonbérleti szerződés
Újabb lépést tesz a Holt-Tisza 

haszonbérletének módosítása tár-
gyában a képviselő-testület. A 2006-
ban 15 évre kötött bérleti szerződés 
mind időtartamában, mind a bérleti díj 
vonatkozásában hátrányos a tulajdonosok 
(Tiszasas és Tiszaalpár) számára, ezért 
javaslatot tesznek a szerződés módosítására 
a tulajdonosi közösség felé. A javaslat 
tartalma a bérleti idő csökkentése 8 évre, 
valamint a bérleti díj felemelése évi 2 mil-
lió Ft-ra (az évi 69.382 Ft-tal szemben). 
A kezelői jogot ugyanakkor a Tiszaalpári 
Sporthorgász Egyesület kapná meg az 
eredeti időtartamból hátra lévő 7 évre. A 
képviselő-testület egyetértett a szerződés 
módosítására szóló javaslat megtételével.

Tájékoztatás
Elégedettek voltak a Trió Tv szolgál-

tatásával a képviselők, ezért a szerződést 
meghosszabbították 2012. december 
31-ig. A döntésük szerint havi 140.000 
Ft+ÁFA díjazás mellett havonta öt órában 
láthatunk tudósítást a község életéről, 
a testületi üléseket teljes terjedelemben 
közvetíti továbbra is a televízió, a pénzü-
gyi és gazdasági bizottság üléseiről pedig 
bővebben számol be. A tévé képviselőjének 
elmondása szerint részletesebben fog-
nak beszámolni a sport, a kultúra és a 
mezőgazdaság eseményeiről, és a televíz-
ió mellett rádióműsorban is hallhatóak 
lesznek a legfontosabb események.

Lejárt a Tiszaalpári Hírmondó 
szerkesztőjének megbízatása is. A 
szerződés meghosszabbítását 2012. február 
29-ig vállalta a jelenlegi szerkesztő. 
A felelős szerkesztői poszt betöltésére 
pályázatot ír ki az önkormányzat.
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Önkormányzati hírek

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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Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!

Örömmel értesítjük a település lakosait, hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-
1-2-0/2F/09 konstrukcióra benyújtott „A Tiszaalpár nagyközség szennyvízel-
vezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszín alatti vizeinek megóvásáért” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azono-
sító számú pályázatunkat az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek 
ítélte.

A projekt a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére, valamint egy 
szennyvíztisztító telep létrehozására irányult. 

A beruházás megvalósításához nettó 1.756.144.288 forintot a Kohéziós 
Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Tájékoztató a tiszaalpári szennyvíz
beruházásról

Jelenleg a Támogatási Szerződés 
tartalmának kidolgozása folyik a 
Közreműködő Szervezettel, annak meg-
történte után elkezdődhetnek a tényleges 
közbeszerzési és beruházási feladatok. 
Ezek időpontjáról a helyi sajtóban, a tel-
epülés honlapján folyamatosan frissülő 
információkat fogunk szolgáltatni.

A beruházás önerejének biztosítására 
2010-ben megalakult a Tiszaalpári 
Víziközmű-Társulat, amelynek 
közgyűlése az érdekeltségi hozzájárulás 
összegét 246.971,-Ft-ban állapította 
meg.

Felhívjuk azon Lakosok figyelmét, 
akik a hozzájárulást egy összegben 
kívánják megfizetni, és eddig még 
nem tették meg, hogy keressék fel a 
Fókusz Takarékszövetkezetet, ahol a 
társulat számlaszámára befizethetik 
azt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
OTP Lakástakarékpénztár - módosí-
tott feltételekkel – 2012. február 28-
ig lehetőséget biztosít az érdekelt-
ségi hozzájárulás részletekben és 
támogatással történő megfizetésére. A 
lakáselőtakarékossági szerződés meg-
kötésére a Polgármesteri Hivatalban a 
társulat ügyintézőjénél ügyfélfogadási 
időben kerülhet sor.

Az érdekeltségi hozzájárulás meg-
fizetése minden érintett ingatlan után 
kötelező. Kérjük, akik eddig annak 
rendezését elmulasztották, az előzőleg 
ismertetett módok közül való válasz-
tással  sürgősen teljesítsék azt. A 
160/1995.(XII.26.) Kormány rendelet 
alapján a nem fizetőktől a hozzájárulás 
összege adók módjára behajtásra kerül. 

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
A támogatási döntésről szóló 

értesítés megalapozza a régóta tervezett 
projekt megvalósulását. Tudjuk, hogy 
a hozzájárulás megfizetése a lakosság 
nagyobb része számára nagy nehézséget 
okoz, de a beruházási célkitűzések 
megvalósulása érdekében – a település 
fejlődési lehetőségének megőrzése, 
környezetvédelem – kérjük áldozatvál-
lalásukat.

A beruházás megvalósulása nem 
csak a jogszabályi előírásoknak való 
megfelelést, a gazdasági fejlődés meg-
alapozását biztosíthatja, hanem azt is, 
hogy a jövőben e szolgáltatást a lako-
sság még viszonylag mérsékelt áron 
igénybe vehesse.

Nagyközségi Önkormányzat
Tiszaalpár

Ünnepek:
jan. 8. Urunk megjelenése / Vízkereszt
jan. 9. Urunk megkeresztelkedése
jan.17. Szent Antal apát
jan.18. Árpád-házi Szent Margit szűz
jan.21. Szent Ágnes szűz, vértanú
jan.24. Szalézi Szent Ferenc püspök, egy-
háztanító
jan.25. Szent Pál apostol megtérése
jan.28. Aquinói Szent Tamás áldozópap, 
egyháztanító
jan.28. Bosco Szent János áldozópap

A 2011. év statisztikájából:
          Alpár Újfalu
Keresztelés 11 9
Elsőáldozás 13 6 (ebből 2 felnőtt)
Házasságkötés  3 -
Bérmálkozó  4 8
Temetés  32 28

Január 15-től 22-ig tart az ökumenikus 
imanyolcad a keresztények egységéért.

A jegyesek minél előbb jelezzék házas-
ságkötési szándékukat. A lelki előké-
szítő március 3-án szombaton kezdődik 
az alpári plébánián. Konkrét időpontját 
figyeljék a templomi hirdetésekben.

Kéri Vencel plébános

Egyházi sorok

Az Alapítvány Tiszaújfalu 
Gyermekeiért sikeres, sok 
örömet adó új esztendőt kíván 
minden kedves támogatójá-
nak. 
Egyúttal megköszönjük, hogy 

személyi jövedelemadója 1 %-
ával 2011-ben is támogatta a 
célkitűzéseinket. Kérjük, hogy 
ebben az évben is segítsék 
tevékenységünket.
Adószámunk: 18344769-1-3

A Teleház nyitva tartása

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Teleház kedden, csü-
törtökön és pénteken 14-17 
óráig tart nyitva.



Felhívjuk a juttatásokban részesülők figyelmét, hogy a névsor szerinti 
sorrendiséget szíveskedjenek betartani. 2012. január 1-től „N” betű utáni 
nevű személynek csak a 2. napon teljesítünk kifizetést.
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A rendszeres juttatások kifizetését szabályozó előírások szerint a támogatásokat 
egy összegben, a tárgyhónapot követően 5-ig kell kifizetni.

Rendszeres juttatások:
• Foglalkoztatást helyettesítő támog.   (2011-ben Bérpótló juttatás) • Rendszeres 
szociális segély • Ápolási díj • Időskorúak járadéka • Lakásfenntartási támo-
gatás

A juttatások ütemes kifizetése és a Polgármesteri Hivatal zavartalan műkö-
désének biztosítása érdekében ezen juttatások kifizetése  csak a meghatározott 
napokon történik!

A kifizetések ütemezése:

Tájékoztató a rendszeres juttatások
2012. évi kifizetésének rendjéről

A juttatások kifizetése a jogosultak igénylése alapján pénzintézeti számlára is 
történhet.
Dr. Vancsura István                                                            Dr. Menyhárt Anett 
     polgármester                                                                            jegyző

Pénztári órák az
1. napon:                     8-10 óráig   névsor szerint   A – Gy betűig
                                 10-12 óráig   névsor szerint   H – N   betűig
2. napon:                   13-15 óráig   névsor szerint   O – Z   betűig,
ha a kifizetés 2. napja péntekre esik: 
                                   8-12 óráig   névsor szerint   O – Z    betűig.

Felvétel 

A Gulyás Terka Bábtanoda felvételt hirdet!

Várjuk azon diákok jelentkezését, akik ambíciót éreznek és szívesen kipróbálnák magukat a 
bábozás területén. Iskolások jelentkezését várjuk. Minden korosztály érdeklődhet. Alsósok és 
felsősök is. Bővebb információt a 06/20/943-8347-es telefonszámon kaphattok. Jelentkezni a műve-
lődési házban is lehet. A Bábtanoda egyelőre szombatonként 9-11óráig tartja a foglalkozásokat. A 
Bábtanoda vezetője Aracs Eszter. A szakkör minimum tíz fővel indul. Tíz fő alatt sajnos nem indítunk 
szakkört.

Várunk benneteket. Gyertek!

Sikeres
németverseny

Balla Nikolett 8. osztályos tanuló a 4. 
legjobb ponteredménnyel (60/57) be-
jutott a Litteratum Országos Német 
Nyelvi Verseny döntőjébe. A döntő 
időpontja: január 14. Felkészítő tanára 
Komár Pálné.

December hónapban az 
alábbi vagyon elleni bűn-
cselekmények elkövetése 
miatt indított eljárást a 
Kiskunfélegyházi Rendőr-

kapitányság:

A Rendőrkapitányság eljárást folytat 
ismeretlen tettes ellen, aki a Tiszaalpár 
belterületén lévő Halászcsárdából eltu-
lajdonított különféle rozsdamentes esz-
közöket, berendezési tárgyakat. A lo-
pással okozott kár: 1.500.000 
Ft.

2011.november 26-án 17 
és november 27-én 7óra kö-
zötti időben ismeretlen elkövető egy, 
a Csongrád úti körzetben  fekvő lévő 
bekerítetlen és záratlan dohányszárí-
tóból eltulajdonított 300 fűzér szárított 
dohányt. A bűncselekménnyel okozott 
kár: 500.000 Ft. Rongálással kár nem 
keletkezett.

2011.december 13-án  21 óra körüli 
időben ismeretlen személy egy, a Tán-
csics Mihály utcán parkoló személygép-
kocsi első szélvédőjét, valamint lámpáit 
egy vascsővel betörte. A rongálással 
okozott kár kb. 450.000 Ft.

Kék percek 
Rendőrségi közlemény
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Óvoda
Az évkör legszebb, legtöbb érzelmi elemmel megtöltött 
óvodai ünnepe a karácsony. Idén valamennyi csoport már 
az adventi időszakban dalokkal, versekkel hangolódott az 
ünnepre. Évek óta a legbensőségesebb, legmeghittebb pilla-
natok a szülőkkel való munkadélutánok alkalmával szület-
nek. Készülnek ilyenkor mézeskalácsdíszek, fenyődíszek, 
adventi koszorúk. A közösen elkészített ajándékok hazavihe-
tők, elajándékozhatók. Ilyenkor a felnőttek is gyermekekké 
válnak, a rácsodálkozás, az alkotás, a kreativitás öröme kiül 
arcukra, jobbá, szebbé válik minden. Kimondatlan célunk az, 
hogy mindannyian megtapasztaljuk, hogy egészen egyszerű 
eszközök segítségével is lehet ajándékozni, örömet szerezni. 
A mai értékvesztett világban talán ez a legfontosabb. Nekünk 
2011 decemberében az volt a legnagyobb ajándék, hogy nem-
csak az anyák, hanem az apák is eljöttek, s így ők is megta-
pasztalhatták a közös munka varázslatos erejét. 
Valamennyi óvodás nevében köszönjük az Önkormányzat 
Képviselő-testületének gondoskodását a karácsonyi aján-
dékműsor megszervezéséért és a személyre szóló csomagok 
juttatásáért.

Novák Imréné

Iskola
A hagyományos karácsonyi ünnepséget a téli szünet előtti 
utolsó tanítási napon tartották meg az iskolában. Az ünnepi 
műsoron szép számban voltak jelen a gyerekek szülei, 
nagyszülei is. A gyerekek műsorai mellett idén Póka Éva, a 
Madách Színház művésznője is fellépett. Zenés műsorát nem 

csak láthatták a gyerekek, de részt is vehettek benne. A műsor 
az önkormányzat karácsonyi ajándéka volt. A képviselők és a 
jegyző asszony saját felajánlásából az idén minden óvodás és 
iskolás gyerek karácsonyi csomagot kapott. Az ajándékozók 
még arra is ügyeltek, hogy a cukorra és a lisztre érzékeny 
gyerekek számára megfelelő édesség kerüljön a csomagba.
Gibárszki Sándorné igazgató az ünnepi alkalmat használta fel 
arra, hogy a szépíró versenyben kiváló eredményt elért gyer-
mekeknek átadja az okleveleket és az ajándékokat. Zárásul 
pedig a karácsonyi jókívánságok mellett kellemes szünidőt 
kívánt a diákoknak.

Idősek karácsonya
December 20-án a művelődési házban a nyugdíjas klubokat 
látta vendégül az önkormányzat és a Bársony Mihály 
Népdalkör. Az idősek karácsonyán a hatalmas, szépen 
feldíszített fenyőfa mellett a Tündérrózsa óvoda csemetéi 
és a Bársony Mihály Népdalkör műsora teremtette meg a 
karácsonyi hangulatot. A szervezők rétessel és üdítővel láttál 
vendégül a nyugdíjasokat.

(Fotók: Kerekes András)

Karácsonyi körkép

Könyvtári ajánló
Tényirodalom: James Dobson: Felkészülés a serdülőkor-
ra * Csath Magdolna: Kiművelt emberfők nélkül? * Vida 
Ágnes: Babapszichológia * James Herriot: Ő is Isten állat-
kája * Robert Schnakenberg: Híres szerzők titkos élete * 
Bonyai Péter: Szcientológus voltam (Egy kiugrott csúcs-
vezető vallomásai) * Chris McNab: A legnagyobb törté-
nelmi katasztrófák * Martin Budd: Cukorbetegek étrendje 
* Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Szépirodalom: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei * 
Gion Nándor: Angyali vigasság * Ugron Zsolna-Meskó 
Zsolt: Szerelemféltők * David Baldacci: Isteni igazság * 
Harsányi Zsolt: Ecce homo (Munkácsy Mihály élete) * 
Agatha Christie: Chymnes titka * Frederick Forsyth: A 
Kobra * Geronimo Stilton: A kanális királynőjének kü-
lönös esete * Kányádi Sándor: Jeremiás, a gépsárkány * 
Holly Webb: Bukfenc bajba jut * Török Sándor: Kököjszi 
és Bobojsza
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Ismét nagyszabású kulturális est-
tel zárták az elmúlt évet a tiszaalpári 

nyugdíjasklubok, tánccsoportok és egyéni 
előadóművészek. Régi hagyomány, hogy 

a különböző egyesületek, csoportok 
összegyűlnek a helyi művelődési házban, 
és bemutatják produkcióikat. A szervező 
Bársony Mihály Népdalkör már további 
újításokon, ötleteken gondolkodik. 

Tizenkét éve annak, hogy a Bársony 
Mihály Népdalkör először mutatta 
be produkcióit a kulturális évadzáró 
keretében - 1999-ben még csak egyetlen 
résztvevőként. Az első alkalom óta évről 
évre bővült a kör, mind több kulturá-
lis csoport, illetve egyén jelezte rész-
vételi szándékát, vagy fogadta el a 
szervezők meghívását. Az iskola és az 
óvoda növendékei, valamint a nyugdí-
jasklubok tagjai azóta állandó résztvevői 
az eseménynek. A legutóbbi, december 
16-án megtartott kulturális évadzárón is 
telt ház volt, a nagy érdeklődésre való 
tekintettel további ötven székkel kellett 
bővíteni a körülbelül száz fő befogadására 
alkalmas nézőteret.    (Forrás: TRIÓ TV)

Kulturális évadzáró

A Bársony Mihály Népdalkör műsora. (Fotó: Kerekes András)

Január 8-án megtisztelő 
kötelezettségének eleget 
téve újabb szépkorú 
személyt köszöntött tel-
epülésünkön dr. Menyhárt 
Anett jegyző asszony és 
Bartók István alpolgárm-
ester az önkormányzat 
képviseletében.

Szepesi István részére 
90. születésnapja alka-

lmából az idősek iránti tisz-
telet és hála jeléül átadták a 
miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot. Virágcsokor 
kíséretében jó egészséget 
és további békés, boldog 
éveket kívántak István 
bácsinak, aki gyerme-
kei, unokái és dédunokái 
körében ünnepelte a jeles 
napot.

Szépkorú köszöntése

István bácsi két lánya társaságában (Fotó: Boris Ferenc)

Iskolánk alsó és felső tagozatos SNI-s 
és BTMN-es tanulói december második 
hetében szépíróversenyen mérték össze 
tudásukat.

A verseny két részből tevődött össze. 
Mindkét korcsoportban a tanulóknak 
ismeretlen szöveget kellett elolvasniuk 
és hiba nélkül lemásolniuk.  Az alsósok 
egy verset,  míg a nagyobbak már szöve-
grészletet másoltak. A feladat nem volt 
könnyű, hiszen nem csak a betűalakításra 
de a  külcsínre  is éppúgy oda kellett 
figyelni, mint ahogy arra is, hogy ne 
vétsenek írás során, hiszen a betűátírás 
vagy a zárójel szintén rontotta az össz-
képet.  Rózsa néniről, a verseny egyik 

szervezőjéről elmondhatjuk, hogy mind-
ent megtett a verseny jó hangulatáért, és a 
nagy izgalom ellenére minden versenyző 
kitűnően teljesített. Még azok is igyekez-
tek a legjobbat kihozni magukból, akik 
egyébként nem tartoznak a szépírók 
közé. A kész írásokat öt szempont alapján 
bírálta el a zsűri. Végül megszületett az 
eredmény.

Az első három helyezett oklevél és 
könyvjutalmat kapott, de a zsűri úgy 
döntött, hogy minden versenyző egy piros 
ötös, illetve egy emléklap büszke tulajdo-
nosa lesz. 

Alsó tagozat: 1. helyezés: Demeter 
Réka Krisztina (3. o.). 2. helyezés: 

Körözsi Johanna (4. o.) és Tóth Barna (3. 
o.). 3. helyezés: Horváth Blanka Rebeka 
(3. o.) és Palatinus Liliana (4.o.).

Felső tagozat: 1. helyezés: Fangia 
Silveira Diana (7. o.). 2. helyezés: Bende 
Klaudia Fanni (7.o.). 3. helyezés: Szűcs 
László (8. o.). 

Az első helyezettek  Fangia Silveira 
Diana és Demeter Réka Krisztina képvise-
li majd iskolánkat a verseny megyei for-
dulóján Kiskőrösön.

Minden tanulónak köszönjük az 
eredményes szereplést, a pedagógu-
soknak a felkészítést, Gibárszki Sándorné 
igazgatónőnek pedig a sok biztatást és 
a versenyhez való pozitív hozzáállását.

Bodor Valentin Zsuzsanna
fejlesztő pedagógus

Szépíróverseny az iskolában
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A verseny célja: a 
bajnoki cím és helye-
zések elnyerése mellett 
Tiszaalpár és vonzás-
körzetében élők baráti 
kapcsolatainak ápolása a 

sakk-sporton keresztül.
A verseny helyszíne: Tiszaalpár, 

Árpád Művelődési Ház
A verseny ideje: 2012. február 11.  9 

óra
Nevezés: a helyszínen 8,30 és 9,00 

óra között, előzetesen: Gálfi Mihálynál, 
telefon: 06-20/528-4255

A verseny rendezője és támogatók: 
Tiszaalpári SE, magánszemélyek, vál-
lalatok.

A versenyen korra-, nemre-, minő-
sítésre (stb.) való tekintet nélkül bárki 
indulhat.

Költségek: A rendezés költségeit a 
rendezők viselik. A részvétel (utazás, 
étkezés, egyéb) a versenyzőket terheli.

Nevezési (regisztrációs) díj: 500 Ft 
Versenybíróság: Seres László és a 

megnyitón választott három versenyző-
ből álló zsűri.

A verseny lebonyolítása: 7 fordulós 
svájci rendszerben, számítógépes sor-
solással. A játékidő 2x15 perc, RAPID 
szabályok szerint. A nevezők létszámától 
függően az ifjúságiak külön csoportban 

versenyez (het) nek.
A fordulókra. 

néhány perces párosí-
tási és ültetési szüne-
tekkel folyamatosan 
kerül sor, hosszabb 
(pl. ebédszünet) nincs tervezve.

A helyezések megállapítása:
Győz, ill. előbb végez a (leg)több 

pontot szerzett játékos. Holtverseny ese-
tén: (1)Bucholz-, (2) Berger-Sonneborg 
számítás, (3) Progresszív érték, (4) 
Egymás elleni eredmény a fentiek teljes 
egyezősége esetén a díjazott helyezése-
ket villám-parti(k)ban kell eldönteni

Díjazás: A verseny legjobbja elnyeri 
a

„Tiszaalpár Farsang Sakk bajnoka 
2012”

címet és egy évre a vándorserleget. 
Az I-VI. helyezett oklevelet és tárgyju-
talmat kap. Különdíjak elnyerése a nem 
díjazottak részére támogatás függvényé-
ben lehetséges, a helyszínen kerül kihir-
detésre (pl.: nemek, korosztályok, régiók 
stb. legjobbjai tárgyjutalmat kaphatnak).

Egyéb: a versenyen az általános írott- 
és íratlan sakk-szabályok érvényesek. 
Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri dön-
tése a mérvadó.

A változtatás joga fenntartva.
Gálfi Mihály

TISZAALPÁRI SAKK FARSANG 2012

Felnőtt és U-19 labdarúgócsapatunk 
a vártnál kicsit korábban – már január 
11-én – megkezdi a felkészülést a tavaszi 
idényre. Újdonság, hogy az ifjúsági és 
felnőtt csapat egy időben, együtt tartja 
edzéseit. 

További változás, hogy ifj. Bakos 
István a serdülő és az ifjúsági csapat 
– egyébként igen sikeres – edzője családi 
okokra hivatkozva nem tudja e felada-
tokat ellátni. A felkészülést az ifjúsági 
csapat Patak Sándor, míg a serdülőcsapat 
Magyar Attila vezetésével kezdi meg.

A Tiszaalpári Sportegyesület 
Elnöksége

Az ASE január 10-én végre átvehette 
a képen látható önjáró fűnyíró-traktort, 
amelynek vételárát – 1.680 ezer Ft-ot - a 
társasági adókból befolyt támogatások 
fedezték. Köszönet érte.

Kérünk minden futballszerető helyi 
lakost, hogy jelenlétükkel a tavaszi 
idényben is támogassák mérkőzésein-
ket!

Hajrá ASE !

A 2012-es évre reklámfelületek igé-
nyelhetők a Szent Imre téri pálya men-
tén. Érdeklődni: Parádi László elnöknél 
(20/493-1054) vagy Patak Sándor alel-
nöknél (70/376-6784) lehet.

Kezdődik az alapozás a tavaszi idényre

Teremfoci
A teremfutballnak több évre visszanyúló 

hagyományai vannak Tiszaalpáron. A téli idő-
szakban a teremfoci tornák a legnépszerűbb 
sportesemények a településen. 

December 3-án a III. Sanghai-Kisparti 
Kupa mérkőzései zajlottak az iskola torna-
csarnokában. A szervezők, Magyar Imre és 
Magyar Attila 12 csapatot láttak vendégül. A 
legeredményesebb csapatok:

1. hely: Beugró (Tiszaalpár)
2. hely: Black Horse (Kiskunfélegyháza)
3. hely: Fortuna (Kiskunfélegyháza)
A gólkirály címet ifj. Borsi Sándor sze-

rezte meg, a legjobb kapus a kiskunfélegyházi 
Kovács László lett.

A XV. Ördög Kupa mérkőzései december 
28-án zajlottak. A Parádi László által felaján-
lott kupáért 18 csapat szállt versenybe, melyet 
végül a kiskunfélegyházi Fortuna csapat nyert 
meg. A 2. helyet a Huligánok (Tiszaalpár) sze-
rezte meg. A harmadik helyen megosztva két 
kiskunfélegyházi csapat osztozott: a Titánok 
és a Jung Boys.

A torna legjobb kapusa Kökény Tamás 
(Kiskunfélegyháza), a legjobb mezőnyjátéko-
sa László Zsolt (Tiszaalpár) lett. A gólkirály 
címet Katona Balázs (Kiskunfélegyháza) sze-
rezte meg.

JÓTÉKONYSÁGI 
SPORTBÁL

A Tiszaalpári Sportegyesület
sok szeretettel meghívja

2012. február 11-én 19 órakor
tartandó rendezvényére.

A bál helyszíne:  Tiszaalpár Művelődé-
si Ház nagyterme
Belépődíj: 2000,- Forint
(MELY MAGÁBAN FOGLAL EGY 
APERITÍFET ÉS PÖRKÖLTET,
TOMBOLA A HELYSZÍNEN VÁSÁ-
ROLHATÓ)

A TELJES BEVÉTELT AZ EGYESÜ-
LET JAVÁRA FORDÍTJUK!

Zenét szolgáltatja: VARGA ZSOLT, 
BENSE IMRE ÉS BENSE DÁNIEL
Jegyek kaphatók: 
Juhász Imréné Élelmiszerbolt Alpári és 
Újfalui üzlete
Kisparti Söröző (Magyar Imre)

SZERETETTEL
VÁRUNK MINDENKIT!

ASE vezetősége
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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 művelődési 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 szerződések készítése és ellenjegyzése, perbeli 

képviselet)
• Cégjog, gazdasági jog (cégalapítás, -módosítás, követeléskezelés)
• 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 érdekében, kérem, bátran keressenek meg a fenti ügy-
félfogadási 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 
bármelyikén.

Köszönetnyilvánítás
„A munka volt az egész élete,
Elköszönni sem volt ideje.
Téged elfelejteni nem lehet,
Meg kell tanulnunk élni nélküled.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, s nem feledünk téged.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik PAP SÁNDOR

temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk együttéreztek.

A gyászoló család

V
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Nyitva tartás
Hétfő:      14.00-18.00 óráig
Keddtől-péntekig: 9.00-12.00 és 14.00-18.00 óráig
Szombat:              9.00-12.00 óráig

Szolgáltatásaink:
Fodrászat: TIMI Tel.: 06-20/ 566 66 47
Kozmetika: RENI Tel.: 06-30/ 691 36 89
Műköröm & Pedikűr & Manikűr & Masszázs: SZABINA Tel.: 06-30/ 826 73 70
Állószoli & Infraszauna & Napsugárszauna: MARIKA Tel.: 06-20/ 430 86 08

Az Aromaterápia a növényi olajkivonatok használatával foglalkozik. A terápia az illatosított
növényi alapanyagok gyógyító erején alapul, amelyeket lepárlással és más eljárásokkal átala-
kítanak  növényi  eszenciákká  vagy  olajkivonatokká,  s  ezeknek  a  használatát  javasolják  a
masszírozáshoz.
Minden olajkivonatnak megvan a maga jellegzetes aromája és gyógyhatása: gyógyító, anti-
bakteriális,  fertőtlenítő  és  gyulladáscsökkentő.  A  megfelelően  kiválasztott  eszenciákkal
számos panasz esetén javulást érhetünk el, pl.: izületi gyulladás, reuma, bőrbetegség, havi-
vérzési  fájdalmak,  magas  vérnyomás,  rossz vérkeringés,  tüdővértolulás,  idegi  problémák.
Az aromaterápia számtalan lehetőséget nyújt Önnek! 
További információ és bejelentkezés: Bali Szabina 06-30/     826 73 70  

Az infraszauna használata orvosilag is elismert, egyre jobban terjedő módja az egészség
fenntartásának, a test és a lélek relaxálásának! Az infravörös kabin 40-60°C-on fejti ki ha-
tását, az infrasugarak mélyen behatolnak a bőr alá a test szöveteibe, melegítve a testet.
Regenerálja és élénkíti a sejteket. Élettanilag kiváló hatásokkal rendelkezik.
Az infraszauna kúraszerű vagy rendszeres használata tudatos táplálkozás mellett bizto-
sítja immunrendszerünk megerősödését, az egészség, ellenálló képesség és a fizikai erőnlét
helyreállítását és növelését. 
Hatékony stresszoldásra, fogyásra, cellulitiszre, keringési betegségek kezelésére, emész-
tési- anyagcsere- bőr- mozgásszervi problémákra, salakanyag eltávolításra, fájdalomcsillapí-
tásra, gyulladáscsökkentésre, sérülések kezelésére, izomzúzódásokra, húzódásokra, allergi-
ás tünetek csökkentésére, közérzet javítására.
Színes fényterápia: A sárga szín az élénkség színe, növeli az életörömöt és kreativi-
tást. A zöld megnyugtat, egyensúlyt teremt és oldja a feszültséget. A kék a csend és
a nyugalom színe, hatásos álmatlanság és szorongás ellen. A piros növeli az aktivitást
és javítja az energiaháztartást. Az életerő, erotika, vitalitás színe.

Bejelentkezésre nyitvatartási időn KÍVÜL is várjuk vendégeinket!

MINDEN, AMI A SZÉPSÉGGEL KAPCSOLATOS, EGY HELYEN….!
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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.

éRdeKLődNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolás,

tapétázása
HőSzIgeTeLéS,

FALFELÜLET
SZíNEZÉSE

PARKETTACSISZOLÁS 
ÉS – LAKKOZÁS

Keressen meg és
megoldom festéssel kapcsolatos

bármely gondját rövid határidővel!
Egyénre szabott

ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971
Boldog új évet kívánok minden

kedves tiszaalpári lakosnak.

Füredi Autósiskola

Jogosítvány!
Tanfolyamot indítunk minden kategóriában

- BMW-n tanulhat
- oktaméteres oktatás, csak annyit fizet,
- amennyit vezet
- ingyen KRESZ könyv
- ingyen tesztprogram
- moped, A1, A korl., A, B, C, D, E kategória
- kamatmentes részletfizetés
- GKI, ADR, targonca stb. képzés

Elméleti tanfolyam helye, ideje: 

Tiszaalpár művelődési ház
2012. január 24.   18 óra

Érdeklődni:
Túri Marcsinál a műv. házban vagy

Csontos Gyula szakoktatónál  20/34-44-728
tanuljbmwn@gmail.com, www.tanuljBmWn.hu



12. oldal                                                        2012. január

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

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
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

75 éves nem italozó tiszaalpári özvegyember egyedülálló, 60 év 
feletti hölgyet keres házasság céljából. Lakás, nyugdíj van. A válas-
zokat lezárt borítékban a könyvtárba kérem leadni.

Eladó újszerű 4 égőfejes vezetékes gáztűzhely. Érd.: 76/424-881

Tiszaalpár, Táncsics u. 17. sz. komfortos családi ház eladó, 2 szoba 
a nagyparton. Érd.: Tiszaalpár, Bercsényi u. 5.

Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. szám komfortos családi ház eladó. Érd.: 
Tiszaalpár, Bercsényi u. 5.

175 x 70/14-es Michelin gumit vásárolnék. Érd.: 06/30/362-4971

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

Babakocsi hordozóval, játszószőnyeg, babafürdőkád, kismama-
nadrágok és kislányruhák 80-as méretig eladók. Érd.: 06/30/4866-
912

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

Rendes gazdit keresek szép süldő kiscicának. Jó egerésző, nem 
elkényeztetett. Érd.: Dobó István u. 2., Tel.: 76/421-735

Vennék Tiszaalpáron vagy környékén házat, tanyát 4 millió for-
intig. 20/34-44-728

Lucerna eladó. Érd.: Tiszaalpár, Esze T. u. 69.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Dömötör Barbara (Kocsis Gabriella), Taricska Mira (Zsótér 
Andrea)

Akiktől elbúcsúztunk:
Czeczon Balázsné Langos Klára (1935), Pap Sándor (1947), 
Balogh Farkas Lajos (1963), Eszik László (1937), özv. Győri 
Ferencné Eszik Ilona (1921), Baksa Mihályné Kádár Terézia 
(1931), Zolnai Andrásné Bársony Terézia (1927)

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.


