
Be csen get tek az is ko lá ba

A Tiszaalpári Ár pád Fe je de lem Ál -
ta lá nos Is ko lá ban 2013. au gusz tus 31-
én ke rült sor a tan év nyi tó ün nep ség re.
50 meg il le tõ dött el sõst kí sér tek a
nyol ca di kos di á kok a szín pad elõt ti
so rok ba. A Him nusz kö zös el ének lé se
után Taricska Bá lint ver set mon dott az
unat ko zó há ti tás ká ról. Ezt kö ve tõ en
Gyõ ri Istvánné, az is ko la igaz ga tó ja

kö szön töt te a tan év nyi tón meg je len te -
ket. El mond ta, hogy a nyár nem csak
a pi he nés rõl szólt, hi szen több pe da -
gó gus nyá ri tá bo ro kat szer ve zett a ta -
nu lók nak. A nyá ri szü net ben fel újí tás -
ra ke rült a ta ná ri szo ba, két tan te rem,
a mel lék he lyi sé gek. Az egész is ko lai
kö zös ség ne vé ben meg kö szön te az
igaz ga tó nõ a dol go zók mun ká ját, a

tan ke rü let nek az anya gi tá mo ga tást.
Az is ko la ré gi szár nyá nak te tõ ja ví tá sa,
az is ko la épü let pár ká nyá nak ja ví tá sa
is meg tör tént au gusz tus hó nap ban,
ezért kö szö ne tét fe jez te ki a
Tiszaalpári Ön kor mány zat nak. Az is -
ko la mö göt ti kis pá lya rend be té te le pe -
dig a Tiszaalpári Sport egye sü let nek
kö szön he tõ. (Foly ta tás a 3. ol da lon)
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A nyá ri sok rend kí vü li ülés után
szep tem ber 11-én is mét ren des ülést
tar tott a kép vi se lõ-tes tü let. A sok na pi -
ren di pont is je lez te azt, hogy a kép vi -
se lõk nek van mi rõl tár gyal ni uk.

Bõ vült a fel adat
a hi va tal ban

Ar ról már ko ráb ban tá jé koz tat tuk
ol va só in kat, hogy Ti sza al pár
Lakitelekkel és Nyárlõrinccel kö zö sen,
tiszaalpári gesz tor ság gal tár su lást ho -
zott lét re. En nek kö vet kez té ben a hi va -
tal dol go zó i ra sok kal több fel adat há -
rul. Meg ol dás ként az volt a ja vas lat,
hogy a négy órá ban fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõk kö zül, az egyik mun ka -
ide jét nyolc órá ra, a má sik dol go zó ét
pe dig öt ára kell nö vel ni. A tes tü let
egyet ér tett a ja vas lat tal.

Ke ve set ta lál koz nak a
szü lõk az óvó nõk kel

A Tün dér ró zsa Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da szak mai be szá mo ló já ból ki de -
rült, hogy az új és szép óvo dá nak még
so kan nem tud nak örül ni. En nek az oka
pe dig az, hogy túl mes  szi nek ta lál ják.
Az in téz mény a buszoztatás ne héz sé -
ge i vel küsz kö dik, de rült ki a mi nõ ség -
irá nyí tá si cso port mun ká já ból. A cso -
port fon tos fel ada tá nak te kin ti en nek
az ügy nek a meg ol dá sá ban a se gít ség -
nyúj tást. Ezért kér dõ íve ket osz tot tak ki
a szü lõk kö zött, ami nek csak hat van
szá za lé ka ér ke zett vis  sza hoz zá juk.
Eb bõl ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak,
hogy nincs na pi kap cso lat óvó nõ és
szü lõ kö zött, pe dig az fon tos len ne.  A
bus  szal köz le ke dõ gyer me kek szü le i -
vel csak he ten te, de az is elõ for dul,
hogy csak ha von ta ta lál koz nak az óvó -
nõk. Az üze nõ fü zet rend szer sem mû -
kö dik meg fe le lõ en, mert nem küld a
szü lõ fü ze tet, a kis cé du lá ra írt üze net
pe dig kön  nyen el tud vesz ni. Az in téz -
mény to vább ra is ke re si a prob lé ma
meg ol dá sát, amely min den ki szá má ra
meg fe le lõ ered ményt hoz hat. A be szá -
mo ló ból az is ki de rül, hogy az óvo dá -
ba 163 gye rek jár. Hát rá nyos hely ze tû
87, kö zü lük hal mo zot tan hát rá nyos

hely ze tû 35. Tá mo ga tás ban  az el sõ
fél év ben 17, a má so dik fél év ben 25
gyer mek szü lõ je ré sze sült.

Meg vál to zik
a könyv tár ne ve

Ké rel met nyúj tott be a könyv tár,
hogy Pivárcsik An tal vál lal ko zó az in -
téz mény be egy mul ti funk ci o ná lis
nyom ta tót te le pít hes sen. A nyom ta tás
mel lett az esz köz fény má so lás ra,
szkennelésre és faxolásra is al kal mas
len ne. A ja ví tás és a kar ban tar tás a vál -
lal ko zót ter hel né, a könyv tár nak csak a
fes ték pat ront kel le ne fi zet ni, ami 38
ezer fo rint. A kép vi se lõ-tes tü let en ge -
délyt adott a gép te le pí té sé hez. A má -
sik, szin tén a könyv tár ral kap cso la tos
hír az, hogy meg vál to zik a ne ve. Nem
ré gen dön tött ar ról a tes tü let, hogy fel -
ve szi Pejtsik Bé la ne vét. Ez ál tal
Pejtsik Bé la Ti sza al pár Nagy köz sé gi és
Is ko lai Könyv tár lett a ne ve. A mos ta ni
tes tü le ti ülé sen ezt mó do sí tot ták an  nyi -
ban, hogy Tiszaalpári Pejtsik Bé la
Nagy köz sé gi és Is ko lai Könyv tár lesz
a ne ve.

Sza bály zat a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé rõl

A tör vény le he tõ sé get nyújt ar ra,
hogy köz ér de kû ada tok meg is me ré se
irán ti igényt bár ki szó ban, írás ban,
vagy elekt ro ni kus úton be nyújt son. Ez -
zel kap cso lat ban rög zí ti a tör vény az
igény be je len tés ke ze lé sé nek és tel je sí -
té sé nek a leg fõbb sza bá lya it is. A köz -
fel ada tot el lá tó szerv nek a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé re irá nyu ló igé -
nyek tel je sí tés nek rend jét rög zí tõ sza -
bály za tot kell ké szí te ni. Ezt a hi va tal
meg tet te, amit a tes tü let el fo ga dott.

Fel újí tá sa vár a kony ha
épü le te és esz köz ál lo má nya

A költ ség ve tés mó do sí tá sa na pi ren -
di pont nál szó volt ar ról, hogy a kony -
ha esz köz ál lo má nya és ma ga az épü let
ál la po ta sem fe lel meg az elõ írá sok -
nak. Ezt az ÁNTSZ el len õr zé se is alá -

tá masz tot ta. A kép vi se lõk azon vol tak,
hogy a fel ada tot meg old ják. Olyan
dön tés szü le tett, hogy fel kell mér ni,
mi lyen esz kö zök re van szük ség és az
men  nyi be ke rül. A ki vi te le zé si mun ká -
la tok ra pe dig ár aján la to kat kell kér ni.
En nek tük ré ben a kö vet ke zõ tes tü le ti
ülé sen lesz dön tés ar ról, hogy men  nyi
pénz zel fog nak hoz zá já rul ni a prob lé -
ma meg ol dá sá hoz.

Te ke rõ lan tos ta lál ko zó
már ki len ced szer

Eb ben az év ben is meg ren de zi az
ön kor mány zat a Bár sony Mi hály Te ke -
rõ lan tos Ta lál ko zót szep tem ber 27 és
29 kö zött. Ez lesz már a ki len ce dik al -
ka lom, ami kor a te ke rõ lant sze rel me sei
ta lál koz hat nak egy más sal. Az óvo da
ud va rán meg ren de zett ta lál ko zó má so -
dik nap ja egy ben a Tün dér ró zsa Nap -
kö zi Ott ho nos Óvo da Mi hály-na pi vá -
sá ra is. Ezen a na pon szá mos prog ram
vár ja majd az ér dek lõ dõ ket. Nem ma -
rad el a ha gyo má nyos te ke rõ mu zsi ká -
val kí sért ku ko ri ca fosz tás sem. Es te
Se bes tyén Már ta és Andrejszki Ju dit ad
kon cer tet, majd tánc ház kö vet ke zik.
Va sár nap mind a két temp lom ban te ke -
rõs szent mi sét tar ta nak és meg ko szo -
rúz zák majd Bár sony Mi hály sír ját is.

Komlóska köz ség
ké rel me

Komlóska köz ség a ma gyar hõ sök
em lé ké re és a Vi lág Ki rály nõ jé nek
tisz te le té re ká pol nát sze re tett vol na
épí te ni. Az En gesz te lõ Ká pol na alap -
kö vét Mindszenty Jó zsef bí bo ros rak ta
le. Ed dig azon ban min den ká pol na épí -
tés meg hi ú sult. A te le pü lés az zal a ké -
rés sel for dult az ön kor mány zat hoz,
hogy a Vi lág Ki rály nõ je En gesz te lõ
Moz ga lom meg ala kí tá sá nak cél ja i val,
szel le mi sé gé vel, ér ték rend jé vel ért sen
egyet. A kép vi se lõk egyet ér tet tek ez -
zel. Ar ról is dön töt tek, hogy pár to ló
tag ként sze re pel nek. Tíz ezer fo rint
össze gû ado mányt is nyúj ta nak a cé lok
meg va ló sí tás hoz és egy ma rék tisza-
alpári föl det is kül de nek Komlóska
köz ség nek.
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A tes tü le ti ülés rõl je lent jük
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Foly ta tás az el sõ ol dal ról.

Ez után bá to rí tó sza vak kal kö szön -
töt te az el sõ sö ket, majd, hogy még vi dá -
mab ban kez dõd jön szá muk ra a ta nu lás,
a Szü lõi Mun ka kö zös ség ne vé ben aján -
dé kot ad tak át az ötö di kes di á kok. Ezt
kö ve tõ en az igaz ga tó nõ tá jé koz tat ta a
szü lõ ket, hogy az új Köz ne ve lé si tör -
vény ér tel mé ben kö te le zõ en be ve ze tés re
ke rül a hit- és er kölcs tan ok ta tá sa 1. és
5. év fo lya mon fel me nõ rend szer ben, il -
let ve a ta nu lók min den nap az is ko lá ban
tar tóz kod nak 16 órá ig, de a szü lõ írás be -
li ké ré sé re, igaz ga tói en ge dél  lyel ha ma -
rabb is el me het nek. Vé gül be mu tat ta az
is ko la új ta ná ra it: Szöllõsi Szil vi át, aki
né met nyel vet, Miskolczy Ist ván tör té -
nel met és föld raj zot, Gyõ ri Ta más pe dig

in for ma ti kát fog ta ní ta ni. Vé gül be je len -
tett még egy vál to zást, mi sze rint az idei
tan év tõl két igaz ga tó he lyet tes lesz az is -
ko lá ban, End re Mi hály mel lett Su ba
Jánosné lát ja el a má sik igaz ga tó he lyet -
te si fel adat kört. Év nyi tó be szé de vé gén
az igaz ga tó nõ ked ves kö te les sé gé nek
tett ele get az zal, hogy az Em be ri Erõ for -
rás ok Mi nisz té ri u ma ál tal ado má nyo zott
pe da gó gus szol gá la ti em lék ér met ad ta
át Komár Pálné nyug dí jas ta nár nõ nek,
aki több év ti ze des mun ká já val emel te az
is ko la ok ta tá sá nak szín vo na lát.

Foly ta tód tak az ün ne pé lyes pil la na -
tok, Dr. Vancsura Ist ván a Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat pol gár mes te re kö szön -
töt te Gyõ ri Istvánné igaz ga tó nõt igaz ga -
tói ki ne ve zé se al kal má ból.

Az év nyi tó hát ra lé võ ré szé ben Ved -
res Ba lázs vi dám tör té net tel vett bú csút
a va ká ci ó tól, és a részt ve võk meg te kint -
het ték az el sõ osz tá lyo sok szín vo na las
mû so rát, Novák Imréné és Ignácz
Tiborné óvó nõk ve ze té sé vel. S vé gül az
ötö dik osz tá lyo sok vi dám tán cos mû so -
rá val zá rult az ün nep ség, fel ké szí tõ ik
Ivicz Lázárné és Bár sony Andrásné vol -
tak. Az ün ne pi mû sor han go sí tá sát Sza -
bó Ti bor, az is ko la volt ta nu ló ja vé gez -
te, kö szö net ne ki ér te.

A tan év nyi tó ün nep ség után az osz -
tá lyok vi dám ze ne szó mel lett be vo nul -
tak ter me ik be. 

Meg kez dõ dött a 2013/2014-es tan -
év!

Be csen get tek az is ko lá ba

Au gusz tus hó nap ban az Ár pád Fe -
je de lem Ál ta lá nos Is ko la le en dõ el sõ
osz tá lyo sai "Fecs ke tá bor ban" ve het tek
részt Bár sony Andrásné és Ivicz
Lázárné ta ní tó nõk ve ze té sé vel.

Nagy öröm mel fog lal ták el a "kis
fecs kék" új szál lá su kat au gusz tus vé -

gén né hány nap ra. Já té kos fog lal ko zá -
sok so rán is mer ked het tek meg a ta ní tó
né nik kel, a le en dõ új osz tály tár sa ik kal.
Fé lénk, für ké szõ te kin tet tel jár ták be az
is ko la épü le tét, hogy szep tem ber ben is -
me rõ sen ér kez ze nek ide.

Fecs ke tá bor el sõ sök nek

A MÁV FKG Kft. 2013. szep tem ber 26-29. kö zött vas úti át já ró
fel újí tá si mun kát vé gez a Lakitelek-Kiskunfélegyháza ál lo -

más köz ben. (Kis kun fél egy há za, Borsihalom,
4625. je lû út 58+700-as szel vény)

A vas úti át já ró tel jes út zár ban ke rül le zá rás ra.

Egy há zi so rok
Ün ne pek:
Szeptember 3. Nagy Szent Ger gely pá -
pa, egy ház ta ní tó.
Szeptember 12. Szûz Má ria szent ne ve
Szeptember 13. Arany szá jú Szent Já nos
püs pök, egy ház ta ní tó
Szeptember 14. A Szent Ke reszt fel ma -
gasz ta lá sa
Szeptember 21. Szent Má té apos tol,
evan gé lis ta
Szeptember 24. Szent Gel lért püs pök,
vér ta nú
Szeptember 29. Szent írás Va sár nap ja
Szeptember 30. Szent Je ro mos ál do zó -
pap, egy ház ta ní tó

-   Szep tem ber 1-tõl hét köz nap okon
az es ti szent mi sék kez dé si idõ pont ja
18:00, ok tó ber vé gé ig lesz így.

-   Szep tem ber 8.-án tar tot tuk a Veni
Sancte-t , a hit ta no sok tan év nyi tó szent -
mi sé jét. A 2013./14. tan ér ve jel mon dat -
ként Anselm Grün ben cés szerzetes,lelk-
iségi író gon do la tát vá lasz tot tuk: " Min -
den ben, amit látsz, kö rül vesz a sze re tet."

-  Szom bat dél utá non ként pót ló la gos
hit tan órá kat tar tunk azon fi a ta lok szá má -
ra, akik sze ret né nek bér mál koz ni, de el -
ma ra dá suk van az elõ ál do zás után. Va -
gyis ab ba hagy ták a hit tant.
Je lent kez het nek: - kö zép is ko lás ok - ál ta -
lá nos iskolások/ eb ben a tan év ben is ko -
lai hit tan ra is jár ni il lik emel lett.

Az el sõ fog lal ko zás he lye : Al pá ri plé -
bá nia, idõ pont ja: szept. 14. szom bat
14:00.
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Iga zá ból sen ki sem pa nasz kod ha tott
azért, mert nem volt vál to za tos a mos -
ta ni Tiszaalpári Na pok prog ram so ro zat.
A szer ve zõk min den kor osz tály ra gon -
dol tak. A fõ prog ra mok au gusz tus 17-
én szom ba ton vol tak. Ek kor több hely -
szí nen is lát vá nyos prog ra mok ban ve -
het tek részt nem csak a hely bé li ek, de
az ide lá to ga tók is. A ha gyo má nyok hoz
hí ven ez út tal is a lab da rú gó pá lya mel -
lett zaj lot tak az ese mé nyek. A fel ál lí tott
szín pa don egy más után kö vet kez tek a
prog ra mok. Va la mennyi fel lé põt nagy
taps sal ju tal ma zott a kö zön ség. Bár a
fõ zõ ver seny re ez út tal nem so kan je -
lent kez tek azért fon tos az, hogy jó ízû

ételt együnk. A zsû ri vé le mé nye alap -
ján az el sõ he lyet ifj. Ko vács Ist ván
ház nyúl, pör költ je vit te el. Má so dik lett
a moz gás kor lá to zot tak he lyi szer ve ze -
té nek õz pör költ je, har ma dik pe dig
Buzder Ist ván pa cal pör költ je. Kü lön
dí jat ka pott Fe ke te Fe renc a kö zös ség -
nek fõ zött ser tés pör költ ért. A dél után
nagy kö zön ség si kert ara prog ram ja a
he lyi mo to ros egye sü let be mu ta tó ja
volt. Novák Gá bor és tár sai meg mu tat -
ták azt, hogy mi re ké pe sek quadjukkal.
A tû zi já ték meg kez dé sé ig he lyi kö zös -
sé gek szó ra koz tat ták az ér dek lõ dõ ket.
Alig huny tak el a tû zi já ték fé nyei, már -
is a Desperádó együt tes kon cert jét le -

he tett hall gat ni. Az est Ke re kes And rás
jó vol tá ból disz kó val zá rult.

Más nap va sár nap dél után a tordai
test vér te le pü lés Pe tõ fi Sán dor Mû vé -
sze ti Egye sü le te lé pett fel a mû ve lõ dé -
si ház nagy ter mé nek szín pa dán. Még
mi e lõtt el kez dõ dött vol na a vál to za tos
prog ram Dr. Vancsura Ist ván pol gár -
mes ter két ut ca név táb lát adott át Dobai
Já nos nak Torda pol gár mes ter ének,
amit Palatinus Pál ké szí tett. A te le pü -
lés ve ze tõ há lás szív vel mon dott kö szö -
ne tet azért is, ami ért a tiszaalpáriak
anya gi se gít sé get nyúj tot tak a vi har kár
hely re ál lí tá sá ban. A tordai fi a ta lok nép -
tán cot, ar gen tin tan gót, bé csi ke rin gõt
és ci gány tán cot is be mu tat tak, hall hat -
tunk sza va la tot és szó ló éne ket is. A kö -
zön ség elé ge dett sé gét taps sal fe jez te ki.
Nagy ér dek lõ dés kí sér te a Bu ga ci Fu tó -
ho mok If jú sá gi Egye sü let ven dég sze -
rep lés ét is, akik a Hypolit a la káj cí mû
vi dám da ra bot ad ták el, ha tal mas si ker -
rel. Ez az es te csó na kos, fák lyás fel vo -
nu lás sal zá ró dott a Holt-Ti szán.

Hét fõn es te ba rokk kon cer tet hall -
gat hat tak a ze ne ked ve lõk a Jótanács
Any ja Ró mai Ka to li kus Temp lom ban.

Au gusz tus 20-án dél elõtt szin tén a
Jótanács Any ja temp lom ban volt az ün -
ne pi szent mi se. Ezt kö ve tõ en ke rült sor
az ün ne pi tes tü le ti ülés re a köz ség há za
ta nács ko zó ter mé ben. Er rõl kü lön cikk -
ben szá mo lunk be ol va só ink nak.

Vál to za tos prog ra mok a Tiszaalpári Na po kon

Ha gyo má nya ink hoz hí ven Kiss Im re
klub ve ze tõ és a tag ság ja vas la tá ra az
idén sem ma radt el a Nyug dí jas Ba rá ti
Kör Ti sza-par ti hal sü tõ ös  sze jö ve te le.
Het ven né gyen jöt tek el és hoz ták "ba -
tyu juk ban" a jó ked vü ket, jó itó ká ju kat,
va la mint, a da los hang ju kat. Nem fe lej -
tet te ott hon Baranyi Jan csi a he ge dû jét,
Csor ba Jan csi pe dig a har mo ni ká ját.

Kel le mes nyár utó val még az égi ek is
nap sü té ses mo sol  lyal te kin tet tek le
ránk. Ha en  nyi ba rát ös  sze jön, Is ten tud -
ja, mi ért, de jó ked vünk tá mad. Be te gen
jö vünk el és egész sé ge sen me gyünk ha -
za. Ne künk szí vünk csücs ke Ti sza al pár,
a csen des Holt-Ti sza ág gal, és úgy érez -
zük, ezt az ér té ket õriz ni kell, a za jos vi -

lág ból ide jön ni jó. 
Akik nek kö szön het jük a sok fi nom

ha lat, ró luk sem fe led kez zünk meg:
Tóth Jan csi, Fe ke te Fe ri, Víglási Sán -
dor, Baranyi Já nos, Mol nár György, Ko -
vács Sán dor és fe le sé ge. Kö szön jük a
se gít sé gét Bo ros Já nos nak, aki egész
dél után sü töt te a ha lat Fe ke te Fe renc cel.
A két leg szor gal ma sabb kuk ta Feketéné
Ma ri ka és Sántháné Gi zi ke vol tak. Õk
csak sü töt ték a ha lat, mi pe dig de gesz re
et tük ma gun kat a ro po gós ra sült ha lak -
kal. A jó ét vágy is csil la po dott, elõ ke rül -
tek a ze ne szer szám ok. A mu zsi ka hang -
ja i ra meg in dult a nó tá zás. A Ti sza lá -
gyan fod ro zó dó hul lá mai mes  szi re vit -
ték a han go kat, ide ge ne ket is oda csa lo -

gat va. Nó táz tunk es tig. Az "idõ seb be -
ket" Do bos Pis ta hoz ta le és vit te ha za
lo vas ko csi val. A temp lom ban ép pen
nyol cat ha ran goz tak, be sö té te dett, mi
nem a la dik ban ül tünk, mint a nó ta
mond ja, ha nem egy szép együtt töl tött
nap em lé ké vel tér tünk ha za. Szá munk ra
a leg na gyobb dol gok is egy sze rû ek. "Az
élet ben nem iga zán az a fon tos, hol va -
gyunk, ha nem hogy mer re fe lé tar tunk"
(Oliver Holms)

Úgy ér zem, ez a ba rá ti kör meg ta lál -
ta a he lyes utat. Kö szö net min den ki nek,
aki név nél kül is se gí tet te ezt a jó han gu -
la tú nyár bú csúz ta tót.

A tag ság ne vé ben:
Sze der ké nyi Zoltánné Ceni

Nyár bú csúz ta tó a Ti sza part ján
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Dísz pol gá ri cí met ka pott a vi lág baj nok

Ün ne pi tes tü le ti ülé sen ad ták át a ki -
tün te tõ dí ja kat au gusz tus 20-a al kal má -
ból. A kép vi se lõ-tes tü let dísz pol gá ri cí -
met ado má nyo zott Ká sás Zol tán vi lág -
baj nok ví zi lab dá zó nak, edzõ nek, Ti sza -
al pár Nagy köz ség Szol gá la tá ért posz tu -
musz  el is me rést dr. Fe ke te Fe renc há zi -
or vos nak, Ti sza al pár Nagy köz ség ért dí -
jat pe dig Barton And rás volt pol gár mes -
ter nek. Elõ ször Ká sás Zol tán vet te át a
dí jat dr. Vancsura Ist ván pol gár mes ter -
tõl. A nép sze rû sport em ber há lás szív vel
kö szön te meg az el is me rést. A ve le ké -
szült in ter jút alant ol vas hat ják. Barton
And rás nak dr. Taricska Ti bor al pol gár -
mes ter ad ta át a dí jat. Barton And rás kö -
zel negy ven évet töl tött mun ká val a pol -
gár mes te ri hi va tal ban. Amint az el -
mond ta, szí ve sen em lék szik vis  sza a
négy év ti zed re, a ré gi fény ké pek né zé se
al kal má val sok ese mény ele ve ne dik
meg új ra elõt te. Az el múlt idõ szak ban
ter mé sze te sen vol tak kel le met len em lé -
kei is, ami ket meg pró bál el fe lej te ni és
csak a szé pet rak tá roz za el. Meg kö szön -
te azok nak, akik gon dol tak ar ra, hogy a
ki tün te tõ cí met meg kap has sa. Mint
mond ta, ezért ér de mes volt dol goz ni.
Saj ná la tos mó don dr. Fe ke te Fe renc
posz tu musz el is me ré sét sen ki nek sem
tud ták át ad ni, mert a csa lád já ból sen ki
sem volt je len. 

Ta lán ke ve sen tud ják azt, hogy Ká -
sás Zol tán vi lág-és Eu ró pa-baj nok,
olim pi ai ezüst ér mes ví zi lab dá zó, edzõ
és szö vet sé gi ka pi tány, vi lág hí rû, nem -
zet kö zi leg el is mert sport em ber Alpár
szü löt te. Kö zel öt év ti ze des, ki hí vá sok -
ban és ka lan dok ban gaz dag, si ke rek ben
bõ vel ke dõ pá lya fu tást mond hat ma gá é -

nak. Azt ta lán sen ki sem gon dol ta 1946.
szep tem ber 15-én, ami kor Ká sa Zol tán
meg szü le tett Alpáron, hogy hat van hat
év múl va olyan sport em ber ként tér visz -
 sza szü lõ fa lu já ba, akit szin te min den
föld ré szen szak mai te kin tély ként tar ta -
nak szá mon. Ví zi lab dá zó ként ma gyar
baj nok sá got nyer 1968-ban, majd 1970-
ben Eu ró pa-baj no ki, 72-ben olim pi ai
ezüst ér met sze rez a ma gyar vá lo ga tot -
tal; az tán egy év vel ké sõbb Belg rád ban
már vi lág baj nok ként áll do bo gó ra, és
újabb egy év múl va az Eu ró pa-baj nok
csa pat tag ja.

- Az úszás kez de ti csa pá sa it ter mé -
sze te sen ku tya úszás sal, mert mást nem
tud tam, kezd tem a Holt-Ti szá ban if jú
gyer mek ként - me sé li Ká sás Zol tán. Ti -
zen két éves le het tem, mi kor meg ta nul -
tam ren de sen úsz ni. Vi szony lag ko rán
fel ke rül tünk Pest re, de az 1956-os for ra -
da lom ide jén édes anyám vis  sza ho zott
Alpárra, így a 4. osz tály egy ré szét itt
jár tam. Ezt kö ve tõ en is sok idõt vol tam
nagy szü le im nél, és na gyon szép gyer -
mek kort töl töt tem Alpáron. Ké sõbb is
több ször le jár tunk a Holt-Ti szá ra a ba rá -
ta im mal. A szü re tek min dig ha tal mas él -
ményt je len tet tek szá mom ra. 

- Ar ra em lék szik, hogy mi lyen ut cá -
ban lak tak?

- A Mun kácsy Mi hály ut cá ban lak -
tunk egy sa rok ház ban. Most már egy
má sik ház van a he lyén. Né hány osz -
tály tár sam mal, Bor sos Fe renc cel, Var ga
Matyival ré geb ben még ta lál koz tam, de
utá na meg sza kadt a kap cso la tunk. Utol -
já ra négy-öt éve jár tam szü lõ fa lum ban.
Szen tes rõl men tünk ha za fe lé és ak kor
szét néz tünk. 

- Ma is a ví zi lab da töl ti be az éle tét.
Med dig?

- Több fé le kül föl di aján la tot kap tam.
Meg ke res tek Auszt rá li á ból, az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok ból, de az igaz ság az,
hogy a Ba la to non vet tünk egy tel ket és
an nál szebb nincs. Nem na gyon aka rok
már kül föld ön dol goz ni, leg fel jebb csak
rö vi debb idõ szak ok ra. Je len leg a ma -
gyar or szá gi ví zi lab da edzõ-kép zést
kezd jük el, amit ki ve szünk a Test ne ve -
lé si Egye tem ke re te i bõl. En nek ke re té -
ben a ví zi lab da ok ta tást bíz ták rám. 

- Men  nyi re szá mí ta nak ilyen ta pasz -
talt edzõk mun ká já ra, mint ön is a fi a tal
tré ne rek, vagy ép pen a szö vet sé gi ka pi -
tány.

- Ti zen két évig dol goz tam Ke mény
Dé nes sel. Be ne dek Ti bor, a je len le gi
szö vet sé gi ka pi tány a já té ko som volt a
vá lo ga tott ban. Õ rend kí vül cél tu da tos
em ber. Örü lök an nak, hogy ilyen gyor -
san nagy ered ményt ért el. Amen  nyi ben
ké ri a se gít sé ge met, ter mé sze te sen szá -
mít hat rám.

- En  nyi idõ sen is õr zi a "ver seny sú -
lyát". Ho gyan tart ja kar ban ma gát?

- Igyek szem ma gam for má ban tar ta -
ni. Egy idõ ben ugyan is fel szed tem né -
hány ki lót, amit le kel lett ad nom. A
Komjádi uszo da rend sze res lá to ga tó ja
let tem. A fi am, Ta más az el múlt év ben
hagy ta ab ba a ví zi lab dát. Õ még él ve zi
azt, hogy nem kell edzés re jár nia. Én
meg elég ré gen ab ba hagy tam ah hoz,
hogy hi á nyoz zon az úszás. Így egy ki -
csit szor gal ma sabb va gyok, de idõn ként
együtt já runk úsz ni.

- Ti sza al pár leg na gyobb ki tün te té sét,
dísz pol gá ri cí met ve he tett át.

- Nagy meg tisz tel te tés ez szá mom ra,
hogy ilyen dí jat kap hat tam a szü lõ fa -
lum tól. Nem szá mí tot tam rá, és meg le -
pe tés ként ért, ami kor az ér te sí tés meg ér -
ke zett. A díj át adás ra ki csit ha ma rabb
ér kez tem, hogy meg néz hes sem a te le pü -
lést. A fe le sé gem mel együtt kör be jár tuk
azo kat a he lye ket, ame lyek gyer mek ko -
rom ból meg ma rad tak. A Holt-Ti sza és a
Vár domb, ahol so kat ját szot tunk, na -
gyon meg ma radt. Jó ér zés az, hogy is -
mét a szü lõ fa lum ban le he tek, ahol el is -
mer ték ed di gi mun ká mat. Kö szö nöm a
meg tisz te lõ dí jat, a leg ne me sebb dí ja im
kö zött fo gom szá mon tar ta ni.
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Popper Ádám lepipálta a felnõtteket

A szo ká sos há zi ver se nyét au gusz tus
17-én ren dez te meg az Al pá ri Ti sza
Hor gász Egye sü let. Hat ka te gó ri á ban
hir det tük meg a ver senyt, amely re több
mint nyolc va nan je lent kez tek. Hét óra -
kor kez dõ dött a he lyek sor so lá sa, nyolc
óra kor kez de tét vet te a 4 órás hor gász -
ver seny. Saj nos, nem min den ki tu dott
za var ta la nul hor gász ni, mert a víz te te -
jén lé võ ví zi nö vé nyek ös  sze tor lód tak,
de azért így is szü let tek jó ered mé nyek.
A hal õrök se gít sé gé vel 12 órá tól mér le -
gel tünk, majd el fo gyasz tot tuk a Pa tai
Fe renc, Fe ke te Fe renc és Do mo kos An -
tal ál tal fõ zött vaddisznópörköltet. Ebéd
után kö vet ke zett az ered mény hir de tés,
amely több em ber nek oko zott meg le pe -
tést. A 10 éves Pop per Ádám ugyan is

ab szo lút gyõ zel met ara tott, min den ka -
te gó ria gyõz te se lett. Az ál ta la ki fo gott
összes hal sú lya 4310 gramm volt, így
az egye sü let ál tal ala pí tott ván dor ku pát
2013-ban õ nyer te el. A leg na gyobb ha -
lat is majd nem a leg ki sebb fog ta: Gu -
lyás Re gi na 620 gram mos ká rászt. Min -
den ka te gó ri á ban öt sze mélyt dí jaz tunk.
Kü lön dí ja zás ban ré sze sült a leg na -
gyobb ha lat fo gó, va la mint a leg idõ sebb
ver seny zõ, aki De me ter Jó zsef volt.

Az el ért ered mé nyek, le ány ka te gó -
ria: 1. Gu lyás Re gi na 2700 gr., 2. Madla
Ri ta 1800 gr., 3. Pa ta ki Ad ri enn 1300
gr., 4. Ot tó Dorina és De ák Fan ni 450-
450 gr.

Nõi ka te gó ria: 1. Tóthné Dö mö tör
Edit 1870 gr., 2. Almási Sz. Józsefné

610 gr., 3. Fe ke te Ferencné 430 gr., 4.
Nagy Lászlóné 340 gr., 5. Tarjányiné
Kiss Má ria.

Fiú ka te gó ria: 1. Pop per Ádám 4310
gr., 2. Herczeg Ti bor 1320 gr., 3. Var ga
Dá ni el 1180 gr., 4. Ba lá zsi Csa ba 1140
gr., 5. Sza bó Dominik 1070 gr. 

Fér fi ka te gó ria: 1. Almási Sz. Ár pád
2130 gr., 2. Tóth Im re 2120 gr., 3. Dö -
mö tör Já nos 1450 gr., 4. Nagy Lász ló
1430 gr., 5. Hó di Krisz ti án 1410 gr. 

Ifi ka te gó ria: 1. Tóth Ger gõ 3940
gr., 2. Réczi Ákos 1910 gr., 3. Var ga
Ger gõ 1330 gr., 4. Dö mö tör Dá ni el 930
gr., 5. Hó di Mi hály 110 gr.

65 év fe let ti ka te gó ria: 1. Lász ló Ist -
ván 1750 gr., 2. De me ter Jó zsef 1150
gr., 3. 

Szûcs Gyu la 750 gr., 4. Michalik Ti -
bor 680 gr., 5. He ge dûs Deme Pál 310
gr.

Gra tu lá lunk a gyõz te sek nek!
Kö szön jük, hogy meg hí vá sun kat el -

fo gad ta dr. Vancsura Ist ván pol gár mes -
ter, Nagy Jó zsef, a Bács-Hosz el nö ke,
Spádáné dr. Pelsõczi Ko vács Ma ri an na
al jegy zõ as  szony, dr. Csernus Ti bor, a
Holt-Ti sza Tu laj do no si Kö zös ség tag ja.
Kö szö ne tet mon dunk dr. Vancsura Zol -
tán nak, ami ért or vo si ügye le tet biz to sí -
tott a ren dez vény ide je alatt.

Barta La jos HE-elnök

Für ge Új jak cím mel ké zi mun ka és
kéz mû ves ki ál lí tás sal vet te kez de tét a
2013-as Tiszaalpári Na pok. Már ma ga
a cím is ar ra utal, hogy olyan ki ál lí tást
lát ha tott az ér dek lõ dõ, ami ben a szor -
gos mun ká nak, a für ge új jak nak nagy
sze re pe volt. A mû ve lõ dé si ház ga lé ria
ter mé nek nem csak a fa lán, de asz ta lo -
kon is lát ha tó volt a he lyi as  szo nyok és
lá nyok, va la mint fér fi ak al ko tá sá nak
ki vá ló ered mé nye.  Raj tuk kí vül vi dék -
rõl is ér kez tek ki ál lí tók, akik még szí -
ne seb bé, vál to za to sab bá tet ték mun ká -
juk kal a ki ál lí tást. A meg nyi tón a je len -
lé võ ket Dr. Vancsura Ist ván kö szön töt -
te. A pol gár mes ter el mond ta, hogy a
fa lu na pok ke re té ben már ha gyo má -
nyos nak mond ha tó az, ilyen jel le gû ki -

ál lí tás. A be mu ta tott al ko tá sok szín vo -
na la, ta lán még ma ga sabb is, mint az
ed di gi ek vol tak. Tö rök Józsefné a ki ál -
lí tás szer ve zõ je ar ról be szélt, hogy tü -
re lem mel, ki tar tás sal és szor ga lom mal
ké szül tek az al ko tá sok. Va la men  nyi ki -
ál lí tót és mun ká ját be mu tat ta és meg -
kö szön te, hogy el hoz ták meg mu tat ni.
A ki ál lí tók leg idõ sebb tag ja a kocséri
P. Kiss Istvánné volt, aki 89 éve sen tû -
go be lin nel mu tat ko zott be. Ká dár Me -
lin da a Csong rá di Ké zi mun ka kör tag -
já nak al ko tá sa it már szá mos nem zet kö -
zi ki ál lí tá son is el is me rés sel il let ték.
Ér de kes ség ként mu tat koz tak be az
óvó nõk is, akik báb fi gu rák kal tet ték
még vál to za to sab bá az ese ményt. A ki -
ál lí tá son ad ták át azt a tû go be lin nel ké -

szült ma gyar cí mert, amit az áp ri li si
Sza mos kö zi ki ál lí tá son le he tett lát ni,
ak kor még csak nyo mat ként. A cí mert,
ami 36 ezer szem bõl áll és több he tes
mun ka ered mé nye, Vancsura Ist ván
vet te át. 

A ki ál lí tott vi dé ki al ko tók:
Szlávikné Buzás Irén (Hód me zõ vá sár -
hely), Ká dár Lászlóné, Ká dár Me lin da,
Bucsi Jánosné (Csong rád), P. Kiss
Istvánné (Kocsér), A hely bé li ek:
Novák Imréné, Ignácz Tiborné, Zsígó
Józsefné, Tö rök Józsefné, Kál mán
Jánosné, Zaletnyikné Almási Má ria,
Ivicz Györgyné, Bar tók Mar git, Il lés
Re ná ta, Buzder Jánosné, Czimer
Istvánné, Dö mö tör Istvánné, Olláriné
Hor váth Me lin da, Kiss Jánosné,
Kacziba Károlyné, Sza bó Istvánné,
Vén Fe renc, Novák Ró bert, Dragonné
Bar na Mar git, Dra gon Szil via.

Egy ki ál lí tás mar gó já ra
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Négy mér kõ zés, há rom gyõ ze lem, ki lenc pont

Négy mér kõ zést ját szot tak le ed dig
a 2013/2014-es baj nok ság õszi for du ló -
já ból. A me gyei II. osz tá lyú csa pat ki -
lenc pont tal a ne gye dik he lyet fog lal ja
el a ta bel lán. Há rom gyõ ze lem, egy ve -
re ség és ki lenc pont az ed di gi ered -
mény. Az ér té ke lést ez út tal is Ma gyar
At ti la edzõ tõl kér tük.

A baj nok ság meg kez dé se elõtt az
elõ je lek nem vol tak túl sá go san sze ren -
csé sek. Hekkel Zsol tot az el sõ mér kõ -
zés elõtt sú lyos bal eset ér te. Ezért a kö -
zép hát véd posz ton új já té kost, Kiss An -
dort kel lett be vet ni. Egy elõ re úgy tû -
nik, hogy be vált ja a hoz zá fû zött re mé -
nye ket. A Lajosmizse el le ni ha zai ta lál -
ko zón fõ leg a ven dég csa pat aka ra ta ér -
vé nye sül a kö zép pá lyán. Emi att nem
na gyon tud tuk meg tar ta ni a lab dát, las -
san já rat tuk. A ven dég csa pat gyors fo -
cit játsz va meg sze rez te tõ lünk több al -
ka lom mal is a já ték szert. Kont rá ból ve -
ze tést is sze rez tek, amit vi szony lag jó
idõ pont ban az el sõ fél idõ le fú já sa elõtt
si ke rült Lász ló Zsolt nak ega li zál nia. A
má so dik fél idõ ben fel ja vult a já té kunk,
több nagy hely ze tet is ki dol goz tunk, de
ezek saj nos ki ma rad tak. Ahogy az
ilyen kor len ni szo kott, egy kont ra vé -
gén a ven dé gek is mét meg sze rez ték a
ve ze tést, amit né hány perc múl va bün -
te tõ bõl to vább nö vel tek és be ál lí tot ták
az 1-3-as vég ered ményt. Így nem jól si -
ke rült a kez dés a csa pa tunk nak. Gyen -

ge volt a já té kunk, ta lán csak a vé del -
met le het ki emel ni. If jú sá gi ered mény:
1-1. Harkakötönyben a már szo ká sos
nagy esõ fo ga dott ben nün ket. Ta lán az
ed di gi leg jobb já té kun kat mu tat tuk. Az
el sõ fél idõ ben si ke rült két gó los elõny re
szert ten nünk Bor si és Lász ló Zsolt gól -
ja i val. A Harkakötöny nem rossz csa -
pat, ügye sen já rat ták a lab dát. A szü net -
ben meg be szél tük, hogy ki csit vis  sza ál -
lunk. Ez azért is ked ve zett, mert a
kötönyiek fel jebb tol ták a vé de ke zé sü -
ket. Saj ná la tos mó don egy szög let után
Pa lás ti And rás ke zé re pat tant a lab da, a
bün te tõ te rü le ten be lül. A ti zen egyest
gól ra is vál tot ták. Ez után is in kább a
vé de ke zés re kon cent rál tunk. Iga zi nagy
hely ze tet nem tud tak ki ala kí ta ni a ha za -
i ak. Le ve gõ ben ló gott az, hogy egy
kont ra vé gén újabb gól ér he tünk el.
Kulmann-nak egy jó pas  sza után Bor sit
a ha zai ka pus csak le rán ta ni tud ta a ti -
zen ha to son be lül. A jo gos bün te tõt a
sér tett ér té ke sí tet te. Így ide gen ben si -
ke rült 3-1-re nyer nünk. If jú sá gi ered -
mény: 3-4. A har ma dik for du ló ban Hel -
vé ci át fo gad tuk. Az el sõ fél idõ ben több
nagy meg in gá sa volt el len fe lünk nek,
amit Bor si, Baranyi, va la mint Fá bi án
Zsol ti két szer ki tu dott hasz nál ni. A
má so dik fél idõ ben át szer vez ték a vé de -
ke zé sü ket a hel vé ci a i ak. Mi ta lán túl sá -
go san is meg nyu god tunk, hogy már
négy gól az elõ nyünk és a zseb ben van

a mér kõ zés. Emi att ki csit kön  nyel mû vé
vál tunk és a má so dik fél idõ ele jén több
nagy ven dég hely zet is ki ma radt. Utá na
mind a két ol da lon vol tak le he tõ sé gek.
Ez az idõ szak na gyon ala csony szín vo -
na lú volt, gól már nem szü le tett, így
ma radt a 4-0-as ered mény. If jú sá gi
ered mény: 2-3. A dunavecsei mér kõ -
zést na gyon so kat úgy gon dol hat ták,
hogy kö te le zõ gyõ ze lem lesz. Én azon -
ban tar tot tam a ta lál ko zó tól. A fé lel -
mem be is iga zo ló dott, mert szer ve zett,
so kat fu tó csa pa tot is mer het tünk meg,
akik fõ leg elõ re vá gott lab dák kal pró -
bál tak meg hely ze te ket ki ala kí ta ni a ka -
punk elõtt. A mi já té kunk nak nem iga -
zán ked ve zett az, hogy ke mény pat to -
gós volt a pá lya ta la ja, ezért nem na -
gyon le he tett föl dön já rat ni a lab dát. Az
el sõ fél idõ ben Sza bó Sán dor nak si ke -
rült szög let után gól fe jel nie, majd
Baranyi a vé dõ jét meg elõz ve rúg ta a
má so dik gó lun kat. Et tõl füg get le nül
nem iga zán nyu god hat tunk meg, mert a
má so dik fél idõ ben nem ment jól a já té -
kunk. A ha za i ak pró bál tak szé pí te ni,
ami si ke rült is ne kik, bár túl sok hely -
ze tet nem dol goz tak ki. Ben ne volt az is
a já ték ban, hogy eset leg ki egyen lí te -
nek, de az is, hogy mi rú gunk gólt. Sze -
ren csé re az utób bi kö vet ke zett be és
Bor si ré vén si ke rült újabb gólt sze rez -
ni, és itt is 3-1-es gyõ ze lem mel hagy -
tuk el a pá lyát. If jú sá gi ered mény: 1-2.
Sem a Harkakötöny, sem pe dig a
Dunavecse nem gyen ge csa pat, ezért az
ide gen be li há rom pon tok so kat ér nek. 

A me gyei III. osz tá lyú csa pa tunk -
nak nem iga zán jöt tek ed dig az ered mé -
nyek. Négy mér kõ zés bõl egy pon tot
gyûj töt tek, igaz a je len le gi el sõ négy
he lye zet tel ját szot tak. Orgovány el len
2-0-as ve re sé get szen ved tek. Itt hon az
Ágasegyháza el len két-há rom nagy zic -
cert is ki hagy tak és úgy kap tak ki 1-0-
ra, hogy az el len fél nem iga zán volt
jobb. Hel vé ci ai VSE-vel 1-1-es dön tet -
lent ját szot tak. A ne gye dik for du ló ban
ha zai pá lyán vi szont 3-0-as ve re sé get
szen ved tek Fülöpházától. Saj nos a
hely zet ki hasz ná lás sal van nak gon dok.
Bí zom ab ban, hogy a kön  nyebb mér kõ -
zé se ken õk is gyûj tö ge tik majd a pon to -
kat. 
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El sõ karitászos ta pasz ta la ta im
Áp ri lis ban ol vas hat tak a Ró mai

Szent Fran cis ka Ka to li kus Karitász
Cso port meg ala ku lá sá ról, s fél év után
sze ret tem vol na be szá mol ni ar ról, mit
vé gez tünk ed dig. A té nyek fel so ro lá sa
he lyett azon ban in kább sze mé lyes él -
mé nye im rõl, gon do la ta im ról írok.

Az egész va la hogy úgy in dult, hogy
el kezd tem ki nõ ni a va sár na pi ke resz -
tény ség bõl. Rá esz mél tem, hogy a
Szent írás nem vis  sza em lé ke zés, és Jé -
zus sza vai nem csak két ezer év vel ez -
elõtt a ta nít vá nyok nak szól tak, ha nem
ugyan olyan erõ vel és ér vén  nyel sze -
mély sze rint NE KEM. Mind job ban za -
vart, hogy nincs össz hang ban az, amit
az evan gé li u mok ban ol va sok az zal,
aho gyan élek.  Vá dol tak Jé zus sza vai,
pél dá ul ezek: "Mert éhez tem és nem ad -
ta tok en ni, szom jaz tam és nem ad ta tok
in ni, ide gen vol tam és nem fo gad ta tok
be, me zí te len vol tam és nem öl töz tet te -
tek föl, be teg vol tam és fog ság ban, és
nem lá to gat ta tok meg engem… Bi zony,
mon dom nek tek: ami kor nem tet té tek
meg ezt egy nek e leg ki seb bek kö zül,
ne kem nem tet té tek meg." Vég re, hosz -
 szú idõ után vég re meg hal lot tam a hí -
vást, hogy kezd jem el él ni az evan gé li -
u mot, töb bek kö zött az zal, hogy ki nyi -
tom a szá mat és azt mon dom: Ala kít -
sunk egy karitászcsoportot! Mert tény -
leg csak egy nyik ka nás kel lett, s na gyon
gyor san ös  sze állt ez a kis cso port. Eh -
hez a kö zös ség hez tar toz ni már ön ma -
gá ban nagy aján dék. Kü lön bö zõ ek va -
gyunk, van nak köz tünk hí võk és val lás -
ta la nok, más ként gon dol ko zunk, de
mind an  nyi un kat ugyan az mo ti vál: vi -
szon zást nem vár va se gí te ni sze ret nénk,
eny hí te ni a ná lunk sze ren csét le nebb
sor sú ak ne héz sé ge in. Így tizenegy-
néhányan meg kezd tük az óva tos ta po -
ga tó zást, mert ta pasz ta la ta egy ef fé le
ön kén tes szer ve zet ko or di ná lá sá ban
egyi künk nek sem volt. A leg ele jén azon
iz gul tam, hogy itt va gyunk na gyon lel -
ke sen, tett re ké szen, de lesz-e va la ki,
aki igényt tart a szol gá la tunk ra. Szó ró -
lap okon, pla ká to kon hir det tük ma gun -
kat. Ami kor az tán el kezd tek meg ke res -
ni min ket, két ség be es tem, hogy hon -
nan szer zünk kály hát, té li re va ló tü ze -
lõt, féltucat mo só gé pet, mit kezd jünk
be ázó te tõk kel, dü lön gé lõ ház fa lak kal.

Az elõtt, ha el men tem egy dü le de zõ ház
mel lett, meg csa pott a saj ná lat fu val la ta,
de nem érez tem, hogy eh hez ne kem kö -
zöm van. Ko ráb ban el kép ze lé sem sem
volt ar ról, mi lyen sze gény ség ural ko dik
e fa lak mö gött. Most meg rá zó volt
szem be sül ni az oly kor em ber hez mél -
tat lan kö rül mé nyek kel, s mi u tán meg lá -
to gat tunk ilyen csa lá do kat, he te kig té -
pe lõd tem, ter ve ket szö vö get tem, mi -
ként le het ne, kel le ne se gí te ni raj tuk.
Leg alább a gye re ke ken, ne úgy nõ je nek
fel, hogy ez a pers pek tí va áll elõt tük.
Idõ kel lett ah hoz, hogy el fo gad jam, mi
nem tu dunk prob lé má kat meg ol da ni,
csak ap ró se gít sé get nyúj ta ni, ami csepp
a ten ger ben. Van, hogy az együtt ér zé sen
és az el fo ga dá son túl töb bet nem ad ha -
tunk, de még ez is több mint a saj nál ko -
zás és a váll vo no ga tás, amit ed dig tet -
tem. En gem an  nyi ban is for mált a sze -
gény ség gel va ló sze mé lyes ta lál ko zás,
hogy igyek szem sze ré nyeb ben, egy sze -
rûb ben él ni, csak azt meg ven ni, ami re
iga zán szük sé günk van. A cso port tag jai
kö zül azok, akik hi szünk, tud juk, nem a
ma gunk ere jé re kell tá masz kod nunk eb -
ben a szél ma lom harc ban, ezért újab ban
rend sze re sen ös  sze jö vünk, hogy hi tünk -
ben erõ söd jünk. Imád ko zunk, egy-egy
igé rõl vagy bib li ai tör té net rõl el mél ke -
dünk, meg be szél jük hit tel kap cso la tos
él mé nye in ket, két sé ge in ket. (Ezek re az
al kal mak ra min den ér dek lõ dõt szí ve sen
vá runk csü tör tö kön ként 6 óra kor a
Mun ká csi ut cai ré gi óvo da épü le té ben.) 

A szom ba ton kén ti ru ha osz tás most-
már si ke res tör té net, de ez sem volt
egy sze rû. El sõ te vé keny sé ge ink kö zé
tar to zott, hogy az Ön kor mány zat tól ka -
pott ré gi óvo da épü let ben el kezd tünk ru -
ha ado má nyo kat fo gad ni és azo kat szét -
osz ta ni. Pon to sab ban ele in te na gyon ol -
csón árul tunk az zal a meg fon to lás sal,
hogy le gyen va la mics ke pénz ala punk,
ami vel krí zis hely zet ben se gí te ni tu -
dunk. Ami kor lát tuk, hogy so kan 50 Ft-
ot sem tud nak fi zet ni egy-egy ru ha da -
rab ért, ak kor ki tõl-ki tõl an  nyit kér tünk,
amen  nyit rá tud szán ni. És nem volt
prob lé ma, ha va la ki in gyen vitt el egy
cso mó ru hát. Még sem volt jó az em be -
rek lel ki is me re té re ha gyat koz ni, mert
jól tud juk, ki nek fej let tebb, ki nek csö -
ke vé nye sebb. Nem hagy hat tuk, hogy

far kas tör vé nyek ural kod ja nak - aki bát -
rabb, me ré szebb, az job ban jár, mint aki
sze ré nyebb, vis  sza hú zó dóbb. Ös  sze ül -
tünk, meg vi tat tuk a dol got, ki csit utá na -
jár tunk, má sok ho gyan csi nál ják, s így
ala kult ki a most is mû kö dõ rend szer:
min den rá szo ru ló csa lád ha von ta csa -
lád ta gon ként 10 ru ha da ra bot in gyen vi -
het el. Ám még ab ba is be le kel lett jön -
nünk, hogy ezt ko mo lyan be is tar tas -
suk. Má ra ez jól mû kö dik, igaz be vé te -
lünk így na gyon ke vés van. De idõn -
ként be tér nek a "tur ká lónk ba" nem rá -
szo ru lók is, akik az zal tá mo gat ják te vé -
keny sé gün ket, hogy vá sá rol nak tõ lünk.
Fon tos, hogy le gyen né mi pén zünk,
mert eb bõl tud tunk be tört ab la ko kat be -
üve gez tet ni, me sze lés hez me szet, éhe zõ
csa lád nak élel mi szert, kór ház ba uta zás -
hoz busz je gyet ven ni. El vünk, hogy
kész pénzt köz vet le nül nem adunk, ha -
nem a szük sé ges szol gál ta tást vagy árut
fi zet jük ki és ad juk át. Nagy sze rû do log
meg ta pasz tal ni má sok nagy lel kû ség ét,
ami kor ké ret le nül is ad nak - raj tunk ke -
resz tül. Ta vas  szal 50 al ma fa cse me tét,
nyár ele jén 40 zsák cse me ge ku ko ri cát
oszt hat tunk szét. Né hány he te a Ka to li -
kus Karitász - mely nek tag szer ve ze te
va gyunk - tet te le he tõ vé, hogy 29 db öt -
ezer fo rin tos be is ko lá zá si utal ványt jut -
tas sunk el csa lá dok hoz. Mind an  nyi szor
csak köz ve tí tõ sze re pet ját szot tunk,
még is a mi szí ve in ket me len get te a
meg aján dé ko zot tak ar cá ról le ol vas ha tó
öröm és há la. Az egyik leg meg ha tóbb
él mé nyem az zal kap cso lat ban volt,
ami kor egy moz gás sé rült fi a tal nõ, aki
ad dig nagy üg  gyel-baj jal kéz zel mo sott,
mo só gé pet kért tõ lünk. Sze rez tünk
egyet, de nem le he tett ja ví ta ni, volt vi -
szont a mo só gép sze re lõ nél egy hasz nált
mo só gép húsz ezer fo rin tért. Jobb öt let
hí ján gyor san a facebook ol da lun kon
kér tünk se gít sé get, elég gé fe le más vá ra -
ko zá sok kal. S a kö vet ke zõ szom ba ton
jött Va la ki - egy falunkbeli - és egy ösz -
 szeg ben oda ad ta a szük sé ges pénzt. Mi -
kor tu do mást sze rez tem er rõl a nagy lel -
kû cse le ke det rõl, bi zony könny fu tot ta
el a sze me i met.

Van még egy út ja, ho gyan szok tunk
se gí te ni. Né hány idõs vagy be teg em -
bert lá to ga tunk rend sze re sen. Be szél ge -
tünk, meg hall gat juk, mi fog lal koz tat ja, 



2013. szep tem ber                                                           9. ol dal

Könyv tá ri aján ló
Is me ret ter jesz tõ köny vek: 

A rák meg elõ zés 8 sza bá lya; Payne,
Kim John: Egy sze rûbb gyer mek kor;
Smith, Sally Bedell: Er zsé bet, a ki rály -
nõ; Svensson, Lars: Ma dár ha tá ro zó;
He ge dûs Gyu la: Tör té nel mi do ku men -
tu mok le xi ko na

Szép iro da lom: 

Bu da Fe renc: Do rom bo ló; Christie,
Agatha: A nagy né gyes; Smith,
Wilbur: Af ri ka mé lye; Siegal, Aran ka:
Bûn bak ok; Lasson, Asa: Vér ál do zat

Or szá gos Könyv tá ri Na pok
2013. ok tó ber 1-6.

A Pejtsik Bé la Nagy köz sé gi és Is ko lai Könyv tár az Or szá gos Könyv tá ri Na pok
ide je alat ta ér de kes prog ra mok kal vár ja az ér dek lõ dõ ket.
Íze lí tõ:
ok tó ber 1-3. "Be fõt tek, lek vá rok, ízek ver se nyé re" Ne ve zés a könyv tár nyit va

tar tá si ide je alatt, sze mé lyen ként ma xi mum há rom ter mék kel
Ered mény hir de tés: ok tó ber 5.-én szom ba ton 10 óra kor.

ok tó ber 1-6. Meg bo csá tás he te. Le járt köl csön zé si ide jû do ku men tu mok in gye -
nes vis  sza szol gál ta tá sa.

ok tó ber 1-6. Rejt vé nyek, fej tö rõk fi a ta lok nak, idõ sek nek.
ok tó ber 6. Köny ves va sár nap - Nyit va tar tás: 8-12 órá ig. In gye nes internet-

használat
Ját szó ház gye re kek nek (tár sas já té kok, rejt vé nyek).

ha kell, be vá sá ro lunk, gyógy szert vál -
tunk ki, ap ró sá gok ban se gí tünk.  Azt hi -
szem, ha ki ala kul na a bi za lom irán tunk,
er re a szol gá la tunk ra töb ben is igényt
tar ta ná nak, fõ ként ma gá nyo san élõ idõs
em be rek. Re mél jük, egy szer va ló ra vál -
nak azok a ter ve ink is, hogy gye re kek,
fi a ta lok és idõ sek szá má ra kö zös ren -
dez vé nye ket szer ve zünk, ahol fel fe dez -
he tik, hogy a két ge ne rá ci ó nak van
mon da ni va ló ja egy más szá má ra. Na -

gyon sok ter vet szö vö ge tünk még.
Rend sze res ös  sze jö ve te le ket, ahol prak -
ti ká kat ta nul ha tunk el egy más tól, hogy
a drá ga kész ter mék meg vá sár lá sa he -
lyett ho gyan ké szít he tünk mi ma gunk
lek várt, szap pant, ketchup-ot, kö tött
sap kát, fü zet bo rí tót, vi rág pa lán tát stb.
Kéz mû ves dél utá no kat gye re kek ré szé -
re. Ta vas  szal ve te mé nyes kert ki ala kí tá -
sá ban sze ret nénk se gít sé get nyúj ta ni. A
leg szebb ál mom pe dig egy dél utá ni

nap kö zi, aho vá is ko la után el jö het né nek
azok a gye re kek, akik egyéb ként csak
csel leng nek, ahol se gít sé get kap hat ná -
nak a ta nu lás ban, ping pon goz hat ná nak,
tár sas já té koz hat ná nak, len ne, aki meg -
hall gat ná õket, akár kö zö sen fõ zõcs kéz -
het nénk is. Nem olyan el ér he tet len
álom ez, a na pok ban ol vas tam, hogy
egy pé csi karitászcsoport nor ma tív ál la -
mi tá mo ga tás sal mû köd tet csa lá di nap -
kö zit.

A Ró mai Szent Fran cis ka Ka to li kus Karitász Cso port rá szo ru lók ré szé re ke res el sõ sor ban ke rék párt, bi cik lis
gye rek ülést, bú to ro kat, tár csás és au to ma ta mo só gé pet, épí tõ anya got, de BÁR MIT szí ve sen fo ga dunk, ami re már
nincs szük sé ge, de ki dob ni sem sze ret né, mert más még hasz nát ve het né. Ha va la mi bõl túl sok ter mett a kert ben,
azt is be hoz hat ja szom ba ton dél elõt tön ként a Mun ká csi ut cai ré gi óvo da épü le té be. Ná lunk minden nek akad gaz -
dá ja!

III. Országos Kosárfonó Találkozó
és helyi termékbemutató

2013. szeptember 14-15. Tiszaalpár, helyi termelõi piac

Invitáló
Kedves kosárfonók és látogatók!
Harmadik alkalommal szervezzük az Országos Kosárfonó Találkozót Tiszaalpáron. Szeretettel várunk minden
résztvevõt és érdeklõdõt!
A találkozó idei kiállítási témája a konyhai tároló eszközök, jól illeszkedik a rendezvényhez kapcsolódva, vele
azonos helyszínen a Termelõi piacon megrendezésre kerülõ helyi termékbemutatóhoz, ahol a helyi termelõk
széles körben mutatják be az általuk termelt, készített, feldolgozott termékeket, legyen az zöldség, gyümölcs,
tejtermék, vagy olyan alapanyag, melyet helyben termelnek és dolgoznak fel.

A találkozó programja: 
Szeptember 14. szombat: 9.00 érkezés, regisztráció, 10.30 a nevezett kosarak zsûrizése, 12.00 ebéd, 13.00 meg-
nyitó, 13.30-tól kosárfonó kiállítás megtekintése, helyi termékbemutató, 15.00 közös kosárfonás, 18.00 vacsora.
Szeptember 15. vasárnap: 8.000 reggeli, 9.00 elõadás a zsûrizésrõl, elõadó Székely Éva, 10.00 a kosárfonás sza-
kmai szemmel, elõadó Kocsor Imréné, 12.00 a találkozó zárása, ebéd.
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A Tiszaalpári Sportegyesület 10 millió forint uniós támogatást nyert az "Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok - lokális színterek" címû pályázati kiíráson. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1346 számú projekt
kivitelezésének ideje 2013. szeptember 01-tõl 2014. június 30-ig terjed.

A projekt célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az
egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminõség javítása. 

A projekt megvalósulási helye Tiszaalpár. Az Egyesületünk koordinálásával megvalósuló projekt egyéb célcsoport
specifikus programként a Tiszaalpáron élõ embereknek kínál programokat. A programokon mindenki ingyenesen
vehet részt.

Egyesületünk a 10 hónapos projekt keretében az alábbi programokat biztosítja: 
• Elsõsegély nyújtási és baleset megelõzési programok megvalósítása csoportfoglalkozás keretében, 5 alkalom-

mal (idõpontok: 2013. szeptember 30-tól hétfõnként 18:00 órától az egyesület székházában).

• 6 elõadás, melynek témái: stressz-kezelés (2014.01.27.), önismeret (2014.02.03), motiváló stressz (2014.02.10),
dohányzás prevenció (2014.03.03.), drog és alkoholfogyasztással kapcsolatos prevenció (2014.03.10.), gyógy-
növények az egészségmegõrzés szolgálatában (2014.06.02).

• Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy
visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek
között a megfelelõ folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését (2014.05.01.).

• Rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az ener-
giaegyensúlyra - kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggõ programok. 

• Tervezett programok: egészségnap; csoportfoglalkozások, elõadások a fenti témakörökben.

A rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programok megvalósítása során (melyek nagy hangsúlyt helyeznek
az energiaegyensúlyra) az alábbi programok kerülnek megrendezésre:
• Staféta-játékok, sorversenyek, váltóversenyek, reflexfejlesztõ játékok, gyorsasági vetélkedõk (idõpont: 2014.

április 19-én 09 órától a sportpályán).
• Sport-és ügyességi vetélkedõk, sakkverseny, erõnlétet fejlesztõ gyakorlatok, asztali tenisz, japán har-

cmûvészetek (idõpont: 2013. december 14-én 09 órától az iskola tornaterme, illetve az egyesület székháza).
• Közös aerobik edzés, táncos zenés torna, fitness gyakorlatok, torna gyakorlatok, fitness boksz (idõpont: 2013.

november 30-án 09 órától a sportpályán).
• Mindennapi testmozgás (60 perc futás az ellenálló szervezetért), labdával végzett, egyensúlyérzéket fejlesztõ

gyakorlatok, labdarúgás, judo (idõpont: 2013. szeptember 28-án 09 órától a sportpályán).

A projekt keretében emellett elkészül egyesületünk egészségterve, mely hosszú távú cselekvési programot fogal-
maz meg az egyesület jövõjére vonatkozóan. 

A projekt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

A projekt aktuális programjával kapcsolatban további információ kérhetõ paradine.eva@freemail.hu e-mail címen
Parádi Lászlóné projektmenedzsertõl. 

Tiszaalpári Sportegyesület
egészségre nevelõ és

szemléletformáló programja
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Ti sza al pár a Trió
Te le ví zi ó ban

Néz ze Ön is a Trió Te le ví zió mû so ra it, hogy ne ma -
rad jon le sem mi rõl, ami Ti sza al pár éle té vel kap cso -
la tos.
Min den hó nap utol só szer dá ján, 19:30-tól je lent ke -
zik Tiszaalpári Tü kör cí mû ma ga zi nunk.
A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se ket min dig az ülé sek he té -
ben szom ba ton, 12:30-tól te kint he tik meg fel vé tel -
rõl, az is mét lést pe dig a kö vet ke zõ szom ba ton, szin -
tén 12:30-tól.

Fi gyel mé be ajánl juk to váb bi mû so ra in kat is:
Kis kun Kró ni ka, min den hét köz nap 19 órá tól
Kont ra, két he ten te ked den 19:30-tól
Tü kör kép, két he ten te ked den 19:30-tól
Élet adók, két he ten te csü tör tö kön 19:30-tól
Sport mo za ik, két he ten te csü tör tö kön 19:30-tól
Rock Ma ga zin, két he ten te pén te ken 20:30-tól
Hit élet, min den hó nap utol só pén te ken 18:30-tól
Hozd a for mád! min den hó nap el sõ pén te ken
19:30-tól

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé -
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö -
rû APEH- és TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel. Ha -
von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé nyé -
rõl, áfá já ról, a köny ve lést, így pon to san tud ja
kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya gért el -
me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 – 18 órá ig.

Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem vá -
lasszon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem
„tömeg-könyvelõirodát“ ke res.

ÉR DEK LÕD NI: 06/30/266-8536

A „ki rá lyos já ték“ baj no kai

A Ká dár La jos Kö zös sé gi Ház már
ne gye dik al ka lom mal adott ott hont az
au gusz tus 17-én ren de zett sakk ver -
seny nek. A kel le mes nyá ri na pon, ré gi
és új sakk ba rá tok ta lál koz tak, hogy
össze mér jék szel le mi ere jü ket a hat -

van négy me zõs harc me zõn. Tíz fel nõtt
és két gyer mek ne ve zett be, hogy el -
dönt sék, ki lesz a ki rá lyos já ték ki rá lya.
A gye re kek a nyá ri szü net lá zá ban vol -
tak ilyen ke ve sen. Az iz gal mas par tik
és ke mény csa ták után a kö vet ke zõ

vég ered mé nyek szü le tek:
Fel nõtt: 1. Var ga Bé la 2. Dra gon Já -

nos 3. Gálfi Mi hály 4. Cs. Ko vács
Lász ló 5. Nagy Fe renc 6. Bár sony And -
rás 7. Pa lás ti Jó zsef 8. Besenyei Zsolt
9. Se bõk Jó zsef 10. Balanyi Já nos.

If jú sá gi: 1. Almási At ti la 2. Mol nár
Detre. 

A ki fá radt és meg éhe zett tár sa sá got
Szoráth Já nos nak, "a sakk csa pat sza ká -
csá nak" fõ zõ kol bá szos parikáskrumpli-
ja mat tol ta a ver seny vé gén. Ez úton
sze ret ném, meg kö szö ni min den ki nek a
se gít sé get a ver seny si ke res le bo nyo lí -
tá sá ban. 

A Lakitelek Nép fõ is ko la adott ott -
hont au gusz tus 18-19-én a Bács-Kis -
kun me gyei nyílt egyé ni és csa pat sakk-
vil lám ver seny nek. A Tiszaalpári sak ko -
zók igen szép ered mé nye ket ér tek el.
Egyé ni ben: 5. Cs. Ko vács Lász ló, 6.
Nagy Fe renc, 7. Var ga Bé la, 15. Gálfi
Mi hály. A csa pat ver seny vég ered mé -
nye: 1. Tóth Lász ló Kecs ke mét 2.
Tiszaalpári SE 3. Kis kun fél egy há zi
HTK. 
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Régi,újfelületek
festése,mázolása,

tapétázása

Hõszigetelés, falfelület
színezése parkettacsiszolás

és – lakkozás

Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidõvel!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS

BESZERELÉSE

Egyénre szabott ajánlatokkal

várja Balla Zsolt szobafestõ mester

Tel.: 30/362-4971
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ApRóK
* Tiszaalpár külterületi szántó ingatlan 063/11 helyrajzi szám alatt 6045
m2 terület eladó. Érd.: 06/30/659-4290.
* Jó állapotban lévõ nõi kerékpár eladó. Érd. 76/424/881.
* 8 tagú 2000 KW-os gurulós olajradiátor és egy Siesta gázkályha
palackkal, vagy a nélkül eladó. Ár: megegyezés szerint. Érdeklõdni:
06/20-390-2918.
* 2 db heverõ olcsó áron eladó. Érd. 06/76/715-705 számon délután 6
óra után.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár, Kinizsi u. 15. Érd.: 06/70-214-5709,
vagy 06/30-59-7591.
* "Kukoricamorzsoló, nagy kerekes eladó, terményért is. Érd.:
06/30/573-9063.
* Tiszaalpár Árpád telepen 3 szobás régi családi ház, beépített cserép-
kályhával eladó. Érd.: 06/70/377-4203"
* "Fiatal 2 gyermekes anyuka vállalna idõsgondozást, takarítást, vásár-
lást, ház körüli munkát fizetésért. Tel.: 06/30-365-4401.
* Elektromos 3 kerekû Ergo rokkantkocsi jó állapotban eladó. Érd.:
06/76-890-383.
* Olcsón eladó sarokülõ, fotelok, 120 l-es fagyasztó láda. Érd.: 06/20-
932-6482.
* Szamóca palánta Alba és Thutop eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
06/20/44-22-323.
* 2 db anya, 1 db bakkecske, 30 db körbála szalma, 1 db motoros háti
permetezõ eladó. Érd.: 06/30/335-7473"
* Tiszaalpár Árpád telepen 2 szobás összkomfortos ház, 1750 m2-es
földdel eladó. Érd.: 63/311-744.
* Tiszaalpáron azonnal beköltözhetõ, vegyes tüzelésû, igényes albérletet
keres hosszú távra tiszaalpári fiatal család. Tel.: 06/20/444-1623.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Arany János u. 4. sz. Érd.: 76/424-019.
* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. sz. alatt. Érd.: Táncsics u. 17.
vagy 06/70/324-2211.
* Kiadó tiszta, nem dohányzó hölgy részére gázfûtéses garzon. Kaució
szükséges. Érd.: 76/421-735.
* Kakas 1-2 kg-os 600-Ft/kg, vörös jérce 800-Ft/kg nagy elõnevelt
csirke eladó. Érd.:06/30-606-7561.

Akik há zas sá got kö töt tek: Venter László és Madari Ilona,
Sauer Róbert és Novák Edit, Zsiga Zsolt és Hornyik
Adrienn
Akiket nagyon vártunk: Szabó Gergõ (anyja neve: Kiss
Andrea), Gyuris Péter (Nagyapáti Mária), Piros Natália
(Piros Anikó), Dobos Hanna (Benkó Szabina).
Akiket elveszítettünk: Novák Pálné Madla Anna (1935),
Karsai András (1915), Szabó Gábor (1940).

Anyakönyvihírek

KÖZ ÉR DE KÛ TE LE FON SZÁM OK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mû ve lõ dé si Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tûz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Rend õr ség Kis kun fél egy há za: 06-76-562-200
Kör ze ti meg bí zot tak:
Né meth Sán dor 06/20/539-6690
Tö rök Ro land 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lõ: 06-20/342-0268
Könyv tár: 598-816
Kacziba Sán dor pol gár õr el nök 06/20-433-3911
Pop per Jó zsef  pol gár õr (min den hó nap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák La jos pol gár õr (min den hó nap 16-31-ig) 06/30/9049-363

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lõs ki adó: Maróti Pál

Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ te le fon szá ma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.

Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 
www.tiszaalpar.hu hon la pon.

Ké szült Kécske Nyom da Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za
B/PHF/909/Ba/92

Minden100FtBt.Boltja
Üz le tünk meg ta lál ha tó:

6066 Tiszaalpár, Al kot mány u. 19.
be já rat a Ber csé nyi ut ca fe lõl.

Kí ná la tunk ból:
ház tar tá si mû anyag áru, il lat szer, élel mi szer,
üveg áru, pa pír, já ték,  bi zsu, sok ap ró ság.

Fo lya ma to san meg úju ló,
sze zo ná lis áru kész let tel vár juk

ked ves vá sár ló in kat.
ÜZ LE TÜNK NYIT VA TAR TÁ SA:

hét fõ tõl-pén te kig: 8.00-12.00 13.00-17.00 órá ig,
szom ba ton: 8.00-12.00 órá ig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mo bil: 06-20/4789-008

ER ZSÉ BET uTAL VÁNY
EL FO GA DÓ HELY LET TÜNK!


