
Véget ért a nyár, énekelte Császár 
Előd és az FLM együttes szeptember 
elsején nyolc órakor a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tanévnyitó 
ünnepségén. 

A diákokat, tanárokat, hitoktatókat 
és szülőket először Győri Istvánné 
köszöntötte, aki szép élményeket és sok 
sikert kívánt a közös munkához. Vancsura 
István polgármester cseppkőbarlanghoz 
hasonlította az iskolát, amely sok titkot 
rejt, főleg az első osztályosok számára. 
Arra kérte a szülőket, hogy a gyerekeiket 

ne csak az év elején kísérjék el a tanévny-
itóra, vagy év végén a tanév záróra, 
hanem év közben is kísérjék figyelem-
mel csemetéjük fejlődését. Az új tanévet 
Suba Jánosné igazgatóhelyettes nyitotta 
meg, aki elmondta, hogy a nyár folyamán 
több táborban is részt vehettek a diákok. 
Megköszönte azoknak a pedagógusoknak 
a munkáját, akik a nyári szünetben 
élménydús programokat nyújtottak a tan-
ulók számára. Arra biztatta a diákokat, 
hogy a tanulást ne egy szükséges rossz 
dolognak tartsák, mert a mondás szerint is 

a tudás hatalom. Az első osztályosok a fec-
sketáborban már megismerték az iskolát, 
a tanító néniket és az osztálytársakat is. 
A következő hónapokban sok érdekes 
feladat vár rájuk. Az iskola elsősorban a 
tanulásról szól, de az intézménynek szép 
hagyományai vannak a közösségalakító 
színes programokban, amelyek igazi 
élményt adnak a diákoknak. A szülőket 
arra kérte, hogy működjenek együtt a ped-
agógusokkal és támogassák az intézmény 
céljait. Áldozatos munkájukra mindig 
számítanak. (Folytatás a 3. oldalon)

Új tanév kezdődött szeptember elsejével

XXII. évfolyam IX. szám 2014. szeptember • Ára: 120 Ft

A tartalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Kisorsolták a szavazólapon való szereplés sorrendjét • Új tanév kezdődött 
szeptember elsejével • Bizakodnak a horgászok • Egyházi sorok • A vezetéképítés befejeződött, az utak helyreállítása követ-
kezik • Tordai táncosok szerepeltek nálunk • A népművészet mestere lett Kanalas János • Kitüntető díjat kapott a nyugdíjas 
pedagógus • Két kiállítás egy napon • Polgármesterjelöltek • Repültek a halak a Holt-Tisza partján • Sorozatszerepklők az 
alpári falunapon • Fogatok versenyeztek a lovas napon • Csikósok tartottak bemutatót • Nyárbúcsúztató baráti körben • 
Labdarúgó torna az U-13-as korosztálynak • Kamion ütközött vonattal • Villámrajtot vettek a labdarúgók



Megvan a kivitelező, bővülhet a köny-
vtár

Amint azt a korábbi számunk-
ban megírtuk, a képviselő-testület a 
Településgazdálkodási Kft.-t bízta meg 
a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár bővítésének elvégzésével. A 
könyvtár 2,5 millió forintot nyert esz-
közök bővítésére, de a pályázat feltétele 
az volt, hogy az intézmény alapterületét 
bővíteni kell. A Településgazdálkodási 
Kft.-nek 5,8 millió forint járt volna a 
feladat elvégzésére. A kft. ügyvezetője, 
Bodor Ádám nyilatkozatot juttatott el az 
önkormányzathoz, amelyben különböző 
indokokra hivatkozva, nem tudta vállalni 
a bővítés kivitelezését. A Héjja Építész 
Iroda Kft. 7,3 millió forint árajánlatot 
tett a munkálatokra, de ezt nem fogadta 
el a képviselő-testület, mert túlságosan 
magasnak tartotta az árat.  Később 6,8 
millió forintra csökkentette a kivitelezési 
ajánlatát, de ezt sem fogadta el a testület. 
Az augusztus 26-i ülésen 6,2 millió for-
intra csökkentette ajánlatát, amit már 
elfogadtak a képviselők, azzal a kikötés-
sel, hogy december 15-ig a kivitelezési 
munkának el kell készülni. A pályázat 
zárása ugyanis 2014. december 31., de 
addig az új részt be is kell rendezni 
azokkal az eszközökkel, amit a pályázaton 
nyert a könyvtár. A testületi ülésen jelen 
volt Ramháb Mária, a megyei Katona 
József könyvtár igazgatója, aki arra kérte 

a testület tagjait, hogy fogadják el a Héjja 
Építész Iroda Kft. kivitelezési árajánlatát, 
mert amennyiben december 31-ig nem 
készül el a bővítés, vissza kell fizetni a 
pénzt. A képviselők egy része nemtet-
szését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
Tiszaalpáron egyetlen olyan építési vál-
lalkozó sem akadt, aki felvállalta volna a 
könyvtár bővítésének a kivitelezését.

Új nyílt eljárást írnak ki
A polgármesteri hivatal, művelődési 

ház, illetve a gyermek- és fogorvosi 
rendelő, valamint a védőnői szolgálat 
épületeinek épület-energetikai felújítására 
(nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés) 
pályázaton nyert pénzt az önkormányzat. 
Erre a kivitelezőt a képviselő-testület meg-
hívásos eljárás alapján akarta kiválasz-
tani. Azonban a legolcsóbb árajánlatot 
adó jelentkező ajánlatát sem fogadták el a 
képviselők, mert plusz 42 millió forinttal 
kellett volna többet fizetni, mint a testület 
által már elfogadott tízmillió forintos 
önerő. (Erről az előző számunkban már 
tájékoztattuk olvasóinkat.) Éppen ezért a 
testület úgy próbálja a kivitelezés költségeit 
csökkenteni, hogy egy új, nyílt eljárást 
indít. A képviselők olyan határozatot 
fogadtak el, hogy a támogatási szerződés 
befejezési időpontjának a módosítását 
fogják kérni 2015. január 1. helyett 2015. 
május 31-ig. A testület tagjai felkérték 
a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának kezdeményezésére, amit a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kell 
benyújtani.

Napelemeket telepítenének
A képviselő-testület olyan pályázat 

benyújtásáról döntött, melyben foto-
voltatikus rendszereket (elektromosság 
nyerése a napfényből) lehetne kialakítani. 
Ez azt jelentené, hogy a település egyes 
intézményeinek tetejére napelemeket tel-
epítenének. A támogatás mértéke száz 
százalékos. A kivitelezési munkákra 22 
millió forintot igényelne az önkormányzat. 
Nyert pályázat esetén a napelemeket a 
polgármesteri hivatal, a művelődési ház, 
és Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
tetejére telepítenék. 

Nem adták meg a hozzájárulást
A „Kék-víz” Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízjavító program megvalósulá-
sa érdekében az önkormányzat tulaj-
donában lévő újfalui labdarúgó pálya egy 
részének használatához a tulajdonosi és 
vagyonkezelői hozzájárulását kérték. A 
testület tagjai nem értettek egyet azzal, 
hogy a labdarúgó pálya érintett legy-
en ebben a programban, ezért a tula-
jdonosi hozzájárulást nem adták meg. 
Abban döntöttek, hogy a polgármester 
folytasson tárgyalásokat, hogy a terjesz-
kedés ne a labdarúgó pálya felé legyen, 
hanem más irányba.  A végeleges tulaj-
donosi hozzájárulásról később döntenek 
a képviselők.
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A testületi ülésről jelentjük

Tisztelt Olvasók! A legközelebbi számunk a választások miatt október 3-án fog megjelenni. 
Azok a képviselőjelöltek, akik szeretnének bemutatkozni, negyedoldalas terjedelemben meg-
tehetik a szytaironman@t-online.hu e-mail címen. A leadási határidő szeptember 29. 16 óra.

Az október 12-i önkormányzati 
választásokon már nem ABC sorrendben 
szerepelnek a jelöltek, hanem sorsolás 
útján döntötték el azt, hogy ki hányadik 
helyen lesz a szavazólapon. A polgárm-
esteri hivatal nagytermében a Választási 
Bizottság és a megjelent jelöltek előtt 
Szederkényi Zoltánné húzta ki a sor-
rendet.

A polgármester jelöltek sorszám 
szerint: 1. dr. Farkas Klára Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt, Nemzeti Fórum, 2. dr. Vancsura 
István független, 3. dr. Csernus Tibor 
független.

Önkormányzati képviselő jelöltek 
sorszám szerint: 1. dr. Vancsura Zoltán 
független, 2. Kézsmárki László független, 
3. Lucza Regina Dóra Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület, 
4. Hanó Mihály Fidesz, KDNP, NF, 
5. dr. Csernus Tibor független, 6., dr. 
Taricska Tibor független, 7. Suba Jánosné 
független, 8. Czinege István független, 
9. Kacziba Sándor független, 10. Papp 
Mónika független, 11. Papp József Sándor 
független, 12. Csernák Zsolt Sándor 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, 13. 
Bartók László Béla Fidesz, KDNP, NF, 

14 Barna Sándor független, 15. Novákné 
Lovas Erzsébet független, 16. Benkőné 
Novák Katalin Fidesz, KDNP, NF, 17. 
Bartók István, független, 18. Tóth István 
független, 19. Győri István független, 20. 
dr. Tógyer László Sándor független, 21. 
Ajtai Elemérné Fidesz, KDNP, NF, 22. 
Bodor Ádám független, 23. Novák Zoltán 
független.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jelöltek sorszám szerint: 1. Malitsek 
Ferenc Lungo Drom Cigány Érdekvédelmi 
Szövetség, 2. Csóka Tamás Lungo Drom, 
3. Ajtai Elemér Lungo Drom, 4. Ajtai 
Elemérné Lungo Drom.

Kisorsolták a szavazólapon való szereplés sorrendjét
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(Folytatás az első oldalról.)
Az iskolába több új tanár is érkezett. 

Novák Éva angol nyelvet fog tanítani. 
Szabó Beáta az első osztályos napközis 
csoport vezetője lesz. Gyesről tért vissza 
Barcsik Edit Mária és Besszerné Almási 
Szabó Zsuzsanna. A németórákat és az 
angolórák egy részét óraadó tanárok 
látják el, Komár Pálné és Égető Ildikó. 
Ebben a tanévben tizennyolc osztályt, 
tíz alsóst és nyolc felsőst, öt napköz-
ist és két tanulószobai csoportot indít 
az iskola. Az 1.a osztály osztályfőnöke 
Ürmösné Csányi Éva, az 1.b osztályé 
Kalmárné Palásti Mónika, az 1.c osztályé 
pedig Tóthné Mátyus Mónika. Az 5.a 
osztály Dömötörné Tar Margit, az 5.b-t 
Győri Tamás vezeti. Napközis tanítók: 
Somodi Ida, Szabó Beáta, Novákné 
Bodor Melinda, Bolláné Csernák Csilla. A 
tanulószoba vezetője: Megyeriné Takács 

Tünde és Barcsik Edit Mária. A tanév 
2014. szeptember 1-től 2015. június 15-
ig tart. A tanulók érdekében az iskola 
biztonságosabbá tételét tűzték ki célul. 
Ennek érdekében kamerákat szereltek fel, 
melyek az intézmény udvarát figyelik. 
Suba Jánosné arra kérte a szülőket, hogy 
indokolatlanul ne tartózkodjanak az isko-
la épületében, a gyerekeket a bejárati ajtó 
előtt várják meg. Ebben az évben is lesz 
iskolatej és az intézmény részt vesz az 
iskola gyümölcs programban is. 

A megnyitó beszédek után az első 
osztályosok kis műsort mutattak be, majd 
pedig minden első évfolyamos kisdiák 
ajándékot kapott az ötödik osztályosok-
tól. Azok az alsó tagozatos diákok, akik 
jól tanultak az elmúlt évben, iskolatáskát 
vehettek át. A tanévnyitó végén ismét 
felcsendült az FLM együttes Véget ért a 
nyár című dala.

Új tanév kezdődött szeptember elsejével

Szakkönyvek:
Pósa Ferenc: A betegség mint pótcse-
lekvés • Florence Maruéjol: A fáraók 
kora • Forrai Katalin: Eszteránc –Da-
lok, játékok kicsinyeknek • Sándor Il-
dikó: Novellaelemzések 9-12. osztály • 
Gyömbér Rita: Paleo sósak • Gyömbér 
Rita: Paleo sületlenségek • Hahner Pé-
ter: Újabb 100 történelmi tévhit • Lányi 
György: A magyarországi vizek halai • 
Terleczky Ádám: 3D origami

Szépirodalom:
100 klasszikus mese • Geronimo 
Stilton: A rejtélyes tiramisu esete • 
Geronimo Stilton: Harc a hasonmás-
ok ellen • Camilla Läckberg: Eltit-
kolt életek (Skandiáv krimik) • Cat 
Patrick: Forgotten – Úgyis elfelejtem • 
Stephanie Perkins: Lola és a szomszéd 
srác • Denise Jaden: Never Enough • 
George R.R. Martin: Sárkányok tánca 
(Trónok harca 5.)

A könyvtár új 
könyveiből

Húsz mázsa méretes pontyot telepítet-
tek az Alpári Holt-Tiszába. A pikkelyes-
eket Szajolból hozták.

A Sporthorgász Egyesületek Bács-
Kiskun Megyei Szövetsége ebben az 
évben már több alkalommal telepített 
horogérett pontyokat a Szikrai és az 
Alpári Holt-Tiszába. Az elképzelések 
szerint ezúttal is mind a két helyre tet-
tek volna halakat csütörtökön délelőtt, 
de a szajoliak nem tudtak annyi pontyot 
biztosítani, mint amennyit a BÁCSHOSZ 
szeretett volna. Így ezúttal csak az alpári 
holtágba tettek húsz mázsa méretes halat. 
Gyorsan terjedt a hír, hogy telepítés lesz, 

mert a horgászok már várták. Abban 
reménykedtek, hogy már tudnak belőlük 
fogni. A halak egy részét a hídnál, a másik 
részét pedig a nagy kikötőnél engedték 
a vízbe. Egyes vélemények szerint van 
arra esély, hogy egy részük hamarosan 
horogra akad, mások viszont azt mondják, 
hogy a telepített pontyokat csak később 
lehet kifogni. Az viszont tény, hogy a 
pecások bizakodnak. Bizakodhatnak is, 
mert a most vízbe engedett halak között 
két-három kilósak is voltak. A tervek 
szerint az elkövetkezendő héten a Szikrai 
Holt-Tiszába fognak majd ugyancsak 
horogérett pontyokat telepíteni.

Bizakodnak a horgászok

- Tanévnyitó szentmisét tartottunk 
szeptember 7-én vasárnap. Alpáron 9,

Újfalun 11 órakor.
 A 2014/15-ös tanévünk jelmondata: 

„ Járjunk mindig Isten jelenlétében!” 
(Szent Pió)

-  A bérmálkozáshoz szükséges fel-
ső tagozatos pótlólagos hittan idén is 
lesz,

  szombat délutánonként az alpári 
plébánián 14 órától. Első foglalkozás 
szeptember13-án.

-  Felnőttek részére is indul katekézis 
a szentségek felvételéhez. Jelentkezni 
lehet a plébániákon személyesen.

-  Az idén ősszel lesz az elsőáldozás 
szeptember 21-én vasárnap. Alpáron 9, 
Újfalun 11órakor.

-  Szeptember 1-től hétköznapokon 
az esti szentmisék kezdési időpontja 
18 óra.

-   Szeptember 28. a Szentírás vasár-
napja.

Egyházi
sorok



Nincs olyan év, hogy Tiszaalpár 
vajdasági testvértelepülése, Torda ne 
érkezzen kulturális delegációval hoz-
zánk. Persze ez fordítva is igaz, mi is 
gyakran járunk Tordára.

A Tiszaalpári Napok alkalmából 
természetesen meghívást kaptak a 
tordaiak, akik külön busszal érkez-
tek. Kulturális műsorukat a művelő-
dési ház nagytermében mutatták be. 
A néptánc nem maradhat ki egy-egy 
fellépés alkalmával. Ezúttal nem csak 
a felnőtt, de a haladó csoport is bemu-
tatkozott. Hallhattak a nézők éneke-
ket is, és nagy tapssal köszönték meg 
a produkciókat. Dr. Vancsura István 
polgármester nem csak megköszönte 
a fellépőknek szereplésüket, de örö-
mét fejezte ki amiatt, hogy a határon 
túl szépen ápolják a magyar hagyo-
mányokat. 

Az elmúlt évek alatt már több 
család is baráti kapcsolatot épített ki 
egymással. Így ilyenkor természete-
sen meglátogatták egymást, és hosz-

szantartó beszélgetésekkel cserélik 
ki az információkat. Mi legközelebb 
szeptember 21-én megyünk Tordára, 
a kukorica fesztiválra.

4. oldal                                                          2014. szeptember 

A vezetéképítés befejeződött,
az utak helyreállítása következik

A Hírmondóban már több alkalom-
mal foglalkoztunk a szennyvíz-beru-
házással. A lakosság egy része ugyanis 
elégedetlen az állapotokkal, amelyek az 
utakon vannak, szeretnék, ha már befe-
jeződne az építkezés. Ezúttal a kivite-
lező cég, a Duna Aszfalt Kft. területi 
igazgatóját, Herédi Lászlót kérdeztük a 
beruházás jelenlegi állapotáról.

A településen a vezetéképítést el-
készítettük, az átemelők lesüllyesztve, 
gépészettel, irányítástechnikával tel-
jesen üzemképesek. Természetesen a 
nyomóvezetékek is készen vannak. A 
lakossági rákötések elindultak, lénye-
gében az út-helyreállítási munkálatok 
maradtak még hátra. Az útalap készíté-
sét elkezdtük, az aszfaltozáshoz pedig 
szeptember 15-én fogunk hozzákezde-
ni. Az első aszfaltozás a Lakitelek felől 
bejövő utcában lesz. A csatornaveze-
tékek helyét ideiglenesen fehér zúzott 
kővel szórtuk be, amit folyamatosan, 
az időjárástól függően locsoltunk, 
hogy ne poroljon annyira. A szerződé-
sünk szerint a beruházást 2015. márci-
us 31-ig kell befejezni. Ebben már ter-

mészetesen az út-helyreállítási munkák 
is benne vannak. A szennyvíztisztító 
már próbaüzemben működik mintegy 
másfél hónapja. Információnk szerint 
folyamatosan működik, mert száz-
kétszáz ingatlantól már oda megy a 
szennyvíz. 

Sokan azt kifogásolják, hogy az 
újfalui részen még mindig szivattyúz-
nak. 

Egy-egy ilyen szívás legalább öt 
napig tart, mert a talajvíz szintjét le 
kell süllyeszteni. Ezt vákumos talaj-
vízszint süllyesztésnek hívjuk. Amikor 
megépült a vezeték, utána egy kamerás 
vizsgálat következik. A kamerával meg 
lehet állapítani, ha valamilyen problé-
ma, például anyag, vagy kivitelezési 
hiba keletkezett. Amikor ez megtör-
tént, akkor azon a helyen, ahol a hiba 
volt, szét kellett szedni a rendszert. A 
talajvízszint süllyesztés úgy történik, 
hogy öt méterenként le kell fúrni, és 
az ott lévő vizet ki kell szivattyúzni. 
Ezt azonban csak nagyon lassan lehet 
végezni, mert ellenkező esetben kárt 
tennénk az ingatlanokban. Amikor le-

csökkent a talajvízszint, akkor lehet a 
javítást elvégezni. A munka befejezése 
után a vízszintet ugyanolyan lassan, 
mint ahogyan a szivattyúzás történt, 
vissza kell engedni. 

Néhány utcában azt kifogásolták a 
lakók, hogy több alkalommal is fel kel-
lett bontani a már lerakott vezetékeket.

Az pontosan az előbb elmondottak, 
vagy pedig a bekötések miatt történt. 
Ez megszokott dolog, Tiszaalpáron 
sem volt több, mint más településeken. 

Hogyan történik az utak helyreállí-
tása?

Egyszerűen mondva sávosan. Az 
önkormányzat azonban megnövelte 
a beruházást, ha jól emlékszem het-
venmillió forint önerővel. Ebből az 
összegből azokat az utcákat, melyet 
kijelölnek, teljes szélességben leaszfal-
tozzuk. Ezek főleg olyan utcák, ame-
lyek keskenyek voltak, és másképpen 
nem lehetett volna jól megoldani a 
helyreállítását. Nagy valószínűséggel 
ezt a munkát csak tavasszal fogjuk vé-
gezni, mert szükség van a vezetékek 
fölött az ülepedésre.

Tordai táncosok szerepeltek nálunk
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A népművészet mestere lett Kanalas János

Több évtizedes kosárfonói te-
vékenységét ismerték el Kanalas 
Jánosnak. Augusztus 17-én Buda-
pesten a népművészet mestere elis-
merést vehette át.

A friss kitüntetett így vall eddigi 
pályafutásáról:

– Szüleim, nagyszüleim, de még 
a dédszüleim is kosárfonással fog-
lalkoztak, így én is ebben nőttem fel. 
Akkor Alpáron még 450-500 ember 
ebből a szakmából élt. Természete-
sen a szülők nyomására kezdtem én 
is a kosarat kötni, de minél jobban 
akarták, én annál kevésbé vonzód-
tam hozzá. 17 éves koromban kike-
rültem az újfalui háziipari szövetke-
zethez, ott dolgoztam négy évig. Azt 
követően megnősültem és átjöttünk 
Alpárra a Szegő Gyurka bácsi féle 
vegyesipari vállalathoz dolgozni. 
Ott nem csak kosárfonás volt, de 
varroda is, majd később vasipari ter-
mékekkel is foglalkoztak. Amikor 
a cég megszűnt, akkor átmentünk 
a feleségemmel az alpári háziipari 
szövetkezethez kosarat fonni. 1968 
óta együtt kötjük a kosarakat. 25 
évet húztunk le a háziipari szövet-
kezetnél, 1989 óta vállalkozásban 
végzem a munkámat. Régen a ha-
gyományos kosarak kellettek, ame-
lyeket a gazdaságokban fel lehetett 
használni. Akkor hajas vesszővel 

dolgoztunk. Fehérvesszőt csak jú-
lius közepétől használtunk. Mikor 
még gyerek voltam, akkor apám 
összeszedett néhány velem egykorú 
fiatalt és hántoltuk a vesszőt kétágú 
vassal. Ötvenhárom év óta csiná-
lom ezt a mesterséget, azóta ben-
ne és ebből élek. Sok hullámvölgy 
volt, egyszer kellett a kosár, máskor 
pedig nem. Most a legnagyobb baj 
az, hogy elfogytak a kosárfonók. 
A mesterség kihalófélben van. Ha 
az erdélyiek nem táplálnák ezt a 
mesterséget, nem jöttek volna ide 
dolgozni, akkor Magyarországon 
már nem fonna kosarat ötszáz em-
ber sem. Sajnos Tiszaalpáron sincs 
utánpótlás. Persze vannak olyan fi-
atalok, akik tudnak kosarat kötni, de 
ők nem tudtak ebből megélni, ezért 
abbahagyták, és elmentek külföldre 
dolgozni. A sok távol-keleti termék 
annyira leszorította a munkát, hogy 
nagyon nehéz volt talpon maradni. 
Én is csak úgy tudok belőle megélni, 
hogy nemcsak a néhány fajta hagyo-
mányos bevásárló kosarat készítem, 
hanem minden olyat, amit a piac igé-
nyel. Amit vesszőből lehet készíteni, 
azt én mindet csinálom. Mindehhez 
az alapot otthonról hoztam, mert a 
régi gazdasági és ruháskosarak ké-
szítését a szülői háznál tanultam. 
Utána azonban tovább kellett fej-

lődni. Mikor bekerültünk a háziipari 
szövetkezetbe, ott százhúsz féle ter-
méket gyártottunk. Akkor nagyon 
jó mesterek voltak, akiktől lehetett 
tanulni. Magyarország legjobb ko-
sárfonói ott dolgoztak. Mondták is, 
hogy az alpári termékek világhírűek. 
Soha sem untam meg, és most sem 
unom, mert van olyan hét, amikor 
hat fajta árut is készítek, mikor mit 
kíván a piac.  Általában megrende-
lésekre dolgozom. Persze vannak 
olyan vásárok, ahova rendszeresen 
eljárok. A budai Várban, a Mestersé-
gek ünnepén már 25 éve ott vagyok. 
Kalocsán a Kék Madár Fesztiválon 
22 éve, Kecelre a virágkiállításra, 
Kecskemétre a garabó vásárra is já-
rok. Az ország területére mindenki-
nek dolgozom, aki megtalál. Nagy 
az ismeretségi köröm, mert az el-
múlt negyedszázadban sok minden-
kivel találkoztam. Sok szórólapomat 
elvittek, és utána jelentkeznek. Fő-
leg egyedi darabokat készítek, amit 
boltokban nem lehet megvenni.

Augusztus 17-e nagy ünnep volt 
Kanalas János számára. Ekkor ve-
hette át a népművészet mestere el-
ismerést. Azt mondta, hogy akkor 
örült legjobban, mikor gyermekei 
megszülettek és most. Mindössze 
négy nappal előtte tudta meg, hogy 
mit fog kapni. A Duna-Tisza Közi 
Népművészeti Egyesület terjesztette 
fel, aminek 1991 óta tagja. Amikor 
megkapta a levelet a Nemzeti Erő-
forrás Minisztériumtól, nem is akar-
ta elhinni. A budai várban, ebben az 
évben tízen vehették át a népművé-
szet mestere elismerést. Ebből né-
gyen Magyarországon, hatan pedig 
Erdélyben élnek és munkálkodnak. 
A díjjal természetesen anyagi jutta-
tás is járt. Kanala János azt mondja, 
hogy az elismerés még jobban ösz-
tönzi arra, hogy tovább folytassa azt 
a hagyományos mesterséget, amely 
már kihalóban van hazánkban. To-
vábbra is tart táborokat, ahol kosár-
fonásra tanítja a fiatalokat. Dolgo-
zik, mert ez élteti.



A Tiszaalpári Napok elmaradhatatlan 
programja a Fürge ujjak kiállítás. Ezúttal 
is azoknak a helyi és környékbeli asszo-
nyoknak az alkotásaiból nyílt kiállítás, 
akik szeretnek a tűvel és egyéb horgoló 
eszközzel bánni. Kezük nyomán értékes 
dolgok jelennek meg, amit évente leg-
alább egy alkalommal meg is mutatnak 
az érdeklődőknek. A mostani kiállításuk 
is sok szép, érdekes és különleges dara-
bot tartalmazott. A tárlatot dr. Vancsura 
István polgármester nyitotta meg és aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. A kiállító 
vidékiek névsora: Szlávikné Buzás Irén 
Hódmezővásárhely tojásfestő, dr. Meny-
hárt Anett Kiskunfélegyháza goblein, 

Mihály Jánosné Kiskunfélegyháza ma-
gyar népviselet, Feketéné Papp Éva Kis-
kunfélegyháza kerámia. Csongrádiak: 
Kádár Lászlóné, a kézimunkakör veze-
tője, Szabóné Kádár Melinda gyöngyék-
szer, Kürtösi Andrásné díszdoboz, Hajdú 
Dezsőné horgolás, Oláhné Szoboszlai 
Éva üvegfestmény, Berencsiné Dudás 
Katalin horgolás, Kis Katalin horgolás, 
Bucsi Jánosné kalapok, Pölös Ferencné 
horgolás, Lovas Józsefné kötött terítők. 
Lakitelekiek: Horváth Gyuláné horgo-
lás, Törteli Rózsa keresztszemes, Major 
Józsefné kalocsai, Madari Istvánné hor-
golás, dr. Fincicky Sándorné textilfestés. 
Kecskemétiek: Vinczéné Molnár Éva, 

Vincze Virág patchwork, Papp Ferencné 
origami, Dulinfka Mária riseliő, Ju-
hász Mónika selyemkép, Czicza Beatrix 
riseliő. Tiszaalpáriak: Marsa Istvánné  
házi lekvár, Zaletnyikné Almási Mária  
riseliő, Czimer Imréné újra hasznosí-
tott anyagok, Dömötör Istvánné horgo-
lás, Szabó Józsefné  horgolás,  Kacziba 
Károlyné keresztszemes, Bernáth Anita 
keresztszemes, Kiss Jánosné  horgolás, 
Olláriné Horváth Melinda horgolás, Bitó 
Ilona horgolás, hímzés, Kálmán Jánosné 
üvegfonás, Ivicz Györgyné üvegfest-
mény, dr. Buzder Lantos János festmény, 
dr. Buzder Lantos Jánosné gobelin, Ignácz 
Tiborné asztali bábok, Novák Imréné 
betlehemi bábok, Barna Anita gumi kar-
kötő, Illés Renáta festmény, Bontovics 
Sándorné hímzés.

A Tiszaalpári Sporthorgász Egyesü-
letet nem kell bemutatni egyetlen helyi 
lakosnak sem. Ezúttal azonban ők gon-
dolták úgy, hogy bemutatkoznak. Nem 
is akármilyen módon, hanem fotókkal. 
Nem csak magukat, de a Tisza élővilágát 
is bemutatták úgy, ahogyan a fotós látja 
fényképezőgépén keresztül. A Barta La-
jos által vezetett egyesület kitűnő anyagot 
állított össze. Olyan pillanatokat örökítet-
tek meg, ami nem csak számukra, de a 
kíváncsiskodók számára is értékes lehet. 
Köszönet mindkét kiállításért.
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Két kiállítás egy napon

Kitüntető díjat kapott a nyugdíjas pedagógus
Minden évben augusztus 20-án adják 

át Tiszaalpáron a község egyik legna-
gyobb elismerését, a Tiszaalpár Nagy-
község Szolgálatáért Díjat. Ezúttal is ün-
nepi testületi ülésen dr. Vancsura István 
polgármester adta át az elismerést Fekete 
Anna nyugalmazott pedagógusnak, aki 
nem régen vette át aranydiplomáját. 

Fekete Anna 1942. december 21-én 
született Kiskunfélegyházán  pedagó-
gusszülők gyermekeként. A középisko-
lai tanulmányait Kiskunfélegyházán, a 
Leánygimnáziumban végezte. 1964-ben 
szerzett általános iskolai tanítói oklevelet 
a Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-től 
a Tiszaújfalui Központi Általános Iskolá-
ban kezdte meg tanítói munkáját. Tanu-
lócsoport összevonása miatt 1966-tól a 
Vasútmenti Általános Iskolában az 1-4. 
összevont osztályt tanította, és egyben a 
tagintézmény-vezetői teendőket is ellátta, 
lámpás volt a tanyavilágban. A gyerekek-
nek nemcsak tanítója, anyja is volt egy-
ben. Fáradhatatlan munkabírásával időt 

és energiát nem kímélve tett meg mindent 
a helyi diákságért. Elkötelezett pedagó-
gusként vallotta, hogy a gyerekek életét 
csakis nagy szeretettel, megértéssel lehet 
igazán teljessé tenni. Mindig tapintato-
san, türelemmel, odafigyeléssel fordult a 
tanulók felé. Jó tanító módjára nem saját 
gyümölcsét osztotta meg velük, hanem 
megmutatta nekik, hogyan arassák le sa-
ját gondolataik gyümölcsét. Pedagógiai 

vénájának, gyermekszeretetének, ember-
ségének köszönhetően olyan diákközös-
ségeket épített, melyekben természetes 
érték a másik megbecsülése, az egymás 
iránti empátia és a tolerancia. 2014 júni-
usában a helyi általános iskola tanévzáró 
ünnepségén vette át aranydiplomáját. Az 
ünnepségen ott volt és ajándékot adott át 
Fekete Annának Koncz Edit tankerületi 
igazgató is.
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Repültek a halak a Holt-Tisza partján
Évente több versenyt rendez az Alpá-

ri Tisza Horgász Egyesület. Azért akad 
olyan is, amikor csak az egyesület tagjai 
dobhatják be horgaikat, hogy szerencsét 
próbáljanak.

Az elmúlt héten, szombaton már kora 
reggel gyülekeztek nem csak az indulók, 
de a hozzátartozók is, felnőttek, gyerekek 
egyaránt, hogy részt vegyenek a verseny-
ben. Az egyesület vezetősége büszke arra, 
hogy nem csak felnőttek a tagjai, de gye-
rekek és az ifjúsági korúak is. Ezúttal is 
minden korosztály képviseltette magát, és 
természetesen a lányok és az asszonyok 
is ott voltak a vízparton, hogy minél több 
halat fogjanak. A helyek kisorsolása után 
kezdődhetett a verseny. Az egyszerű, csu-
pán halszerető és nem horgászó ember 
számára érthetetlen az, hogyan lehet órá-
kat ülni a vízparton a fogás reményében, 
és vagy lesz kapás, vagy nem. És akkor, 
ha van kapás, még nem is biztos, hogy 
a szákba kerül a hal. Az ugyanis már a 
horgász ügyességén múlik, hogy sikerül-
e partra szállítani a pikkelyest. Legtöbb 
esetben természetesen igen, de azért a 
horgászok arra is szoktak panaszkodni, 
hogy egy nagy hal akadt a horgukra, de 
nem sikerült kifogni. Az egyesület veze-
tősége mindent megtett annak érdekében, 
hogy sikeres legyen a verseny, az nem 
rajtuk múlott, hogy nagy halak nem, csak 
kicsik akadtak a horgokra. 

Addig, míg a nyolcvanegy horgász 
várta a kapást, három bográcsban is főtt 

a marhalábszár pörkölt. Mire befejező-
dött a halfogás, meg is főtt. A mérések 
után derült az ki, hogy ki volt a legered-
ményesebb. Mivel a Holt-Tiszában sok 
a törpeharcsa, az egyesület vezetősége 
úgy döntött, hogy a legtöbb törpeharcsát 
fogó versenyzőt is jutalmazza. A mérések 
során az is kiderült, hogy a halak repülni 
is tudnak. Akinek a fogását megmérték, 
azoknak a halait ugyanis visszadobták 
a vízbe. Csak úgy repültek vissza oda, 
ahonnan kifogták őket. Persze nem nemes 
halakról volt szó. A verseny befejeztével 
az ebéd is elkészült, és mindenki jó ét-
vággyal ehetett. Aki éhes maradt, az még 
repetázhatott. Igazi jó hangulatú versenyt 
varázsoltak a szervezők. Mindenki meg-
elégedéssel távozhatott.

Eredmények, lányok: 1. Forgó Niko-

letta 3170 g, 2. Patai Adrienn 2000 g, 3. 
Ottó Dorina 1610 g. Nők: 1. Tóthné Dö-
mötör Edit 3430 g, 2. Hatvanyiné Boros 
Ildikó 1420 g, 3. Almási Szabó Józsefné 
810 g. Fiúk: 1. Szabó János 2740 g, 2. 
Popper Ádám 2010 g, 3. Takács János 
1940 g. Ifjúságiak: 1. Réczi Ákos 3350 
g, 2. Tóth Gergely 3020 g, 3. Nező János 
2530 g. Felnőtt férfiak: 1. Hódi Krisztián 
4030 g, 2. Hanó Mihály 3580 g, 3. Almási 
Szabó Árpád 2840 g. 65 év felettiek: 1. 
Hegedűs Deme Pál 3360 g, 2. Viglási 
Sándor 2290 g, 3. Góg József 1380 g. A 
legidősebb versenyző Mihalik Tibor volt. 
A legnagyobb halat Rédei Ottó fogta, egy 
620 g-os süllőt. A legtöbb törpeharcsa pe-
dig Almási Szabó Árpád szákjába került, 
1890 g.

Sorozatszereplők az alpári
falunapon

A hagyományokhoz híven ezúttal is 
többnaposra tervezték a Tiszaalpári Na-
pokat. A legtöbb programot szombaton 
bonyolították le. Ekkor délután folyama-
tosan szerepeltek a fellépők a színpadon.

Főzőversenyt is hirdettek a szerve-
zők, de arra csak kevesen jelentkeztek. 
A délután programban helyi fellépők szí-
nesítették a műsort. Nem csak gyerekek, 
de felnőttek, sőt a nyugdíjasok is bemu-
tatták tudásukat. Nagy érdeklődés várta 
a Jóban-Rosszban sorozat szereplőinek 
műsorát. Brózik Ágnes, Madár Veroni-
ka és Juhász Adrienn énekhangjukkal 
elvarázsolták a közönséget. Sajnálatos 
módon Szaksz Gabriella betegsége miatt 
nem tudott Tiszaalpárra érkezni. A másfél 
órás műsor után következett a tűzijáték, 
majd pedig a V-Tech együttes koncertje. 
A napot a hajnalig tartó utcabál, vagyis 
retro diszkó zárta.
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POLGÁLMESTERJELÖLTEK
Dr. Farkas Klára / születési név: 

Pintér Klára/
Polgármesterjelölt

Kérem, mutatkozzon be néhány mon-
dattal?

45 éves vagyok, jogász. A férjem Far-
kas Mihály, hajógépészként dolgozik. 
Két fiunk van, a nagyobb dr. Farkas Mi-
hály jogász, a kisebb Farkas Péter közép-
iskolai tanulmányait végzi.

Hosszú éveken keresztül dolgoztam 
dr. Fekete Ferenc háziorvosi körzetében 
ápolónőként, az itt töltött évek alatt nyer-
tem mélyebb betekintést a tiszaalpári csa-
ládok életébe, napi gondjaikba és öröme-
ikbe az ekkor kialakult jó kapcsolataimat 
a mai napig ápolom.

Jelenleg a versenyszférában dolgo-
zom, ennek megfelelő tempót akarok 
diktálni a nagyközség működtetésének 
kérdéseiben is.

Az önkormányzati tevékenységet 
2002-2010-ig önkormányzati képvise-
lőként tapasztaltam meg. Abban a nyolc 
évben jelentős tudásra tettem szert, me-
lyekből kiindulva hiszem, hogy egy sike-
resebb, élhetőbb települést tudunk létre-
hozni.

Mit szeretne megvalósítani a telepü-
lésen?

Egy jól működő önkormányzat is-
mérve, hogy megbecsüli értékeit és 
hasznosítja a helyben megtalálható 
tudást és tapasztalatot. A polgármes-
terjelölti munkám első lépései között el-
sődleges szándékom hogy megalkossuk 
azt a közösen megvalósítható községfej-
lesztési stratégiát, amely sikeressé teheti 
Tiszaalpárt. 

Nőként, családanyaként rendkívül 
fontosnak tartom, hogy Tiszaalpár élhe-
tő település legyen minden szempont-
ból és minden korosztály számára. Vé-
leményem szerint ehhez egy szolgáltató 
gondolkodású hivatalra, egy folyama-
tosan jelenlevő, aktív polgármesterre, 
elkötelezett és a közösségért tevékeny-
kedő önkormányzati képviselőkre van 
szüksége Tiszaalpárnak.

A történelem számtalanszor bizonyí-
totta, hogy egy közösség vezetéséhez 
nem kell nagy, erős férfinak lenni. Sok-
kal inkább felkészültnek, határozottnak 
és céltudatosnak, a községben élőkkel 
együtt élőnek és a problémáikra fóku-
szálónak, azokra megoldást nyújtónak.  
Ehhez viszont nap, mint nap szükséges a 
polgármester jelenléte. 

A terveimben számtalan változás-
ra váró területet sorolhatnék most fel, 
kezdve az utak helyreállításától, az iskola 
működtetésének megoldása, a vízelve-
zető árkok, a közterületek és a temetők 
rendezése, civilszervezetekkel való kap-
csolat erősítése, kulturális élet hatékony 
fejlesztése és a Tisza és a Tisza part kö-
rüli visszásságok rendezéséig. De Önök, 
akik itt élnek ezeket a problémákat épp-
úgy látják, ahogyan én és azok, akik vál-
tozást akarnak.

Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?
Nagyon elgondolkodtató, hogy tizen-

hét tiszaalpári polgár érzi úgy, a jelenle-
gi újra induló képviselőkön kívül, hogy 
képviselőként változtatni akar a jelenle-
gi önkormányzati működésen. Ha visz-
szatekintünk a rendszerváltás óta szinte, 
ugyanazok nevek a mai önkormányzat 
irányítói, nem kell hát meglepődni, hogy 
ezek után óriási igény van a változásra.

A rendszerváltás után eltelt időszak-
ban a falu lakói joggal vártak arra, hogy 
Tiszaalpár is a környező települések /
Lakitelek, Nyárlőrinc/ mintájára fokoza-
tosan fejlődjön. Ehhez képest azt láthat-
tuk, hogy az elmúlt években a képviselő 
testület tehetetlensége hozzájárult tele-
pülésünk lemaradásához. Véleményem 
szerint az önkormányzati testületi munka 
nem lehet egy televíziós show műsor, mint 
ahogy a televízióban sokan ezt láthatták. 
Nem megengedhető, hogy községünk 
életéről, fejlődéséről döntő képviselőink 
egy része ezt mutassa a településünkről. 
A testületi munkát és a falu életét nem 

könnyítik meg a képviselő testületben 
történő külön csoportszerveződések, a 
közös munka egyirányú befolyásolására 
való törekvések.

A polgármesteri címért hárman készü-
lünk a 2014. október 12-i választásokra. 
A mellettem induló polgármesterjelöltek 
hosszú évek óta voltak szinte kizárólagos 
résztvevői a községvezetésének és meg-
tettek minden Tőlük telhetőt. Hogy ez 
megfelel-e a lakosság számára, azt a vá-
lasztás napján minden tiszaalpári sza-
vazó eldöntheti. Dönthet, hogy az eddig 
megszokott módszereket, vezetést vá-
lasztja, vagy végre elindul községünkben 
is egy pozitív változás, megújult képvi-
selőtestülettel és polgármesterrel.

Úgy vélem, hogy a kormánnyal, az 
országgyűlési képviselőnkkel, a megyei 
közgyűléssel való jó együttműködés 
biztosítéka annak, hogy Tiszaalpáron 
jelentős fejlődés indulhasson el, me-
lyért személyesen mindent megteszek.

Számomra polgármesteri hivatás nem 
csak egy cím, sokkal inkább szolgálat-
vállalás a közösségért, településért ahol 
együtt élünk.  Megválasztásom után főál-
lásban, csak a polgármesteri feladataimat 
fogom ellátni Tiszaalpár és lakóinak ér-
dekeit messzemenően szem előtt tartva.

Ha változást akar, jöjjön el és sza-
vazzon a FIDESZ-KDNP –Nemzeti Fó-
rum jelöltjeire!

Kedves Tiszaalpári Lakótársaim!

Tisztelettel megköszönöm Tiszaalpár 
lakóinak, hogy polgármesterként, közel öt 
esztendeig szolgálhattam településünket.

Megköszönöm segítőkész, építő jelle-
gű, őszinte véleményeiket, javaslataikat 
és ritkán előforduló kemény kritikát is, 
amelyekkel segítették munkámat.

Köszönetet mondok képviselő tár-
saimnak, akikkel – bár néha élénk viták 
során – együtt értük el mindazt, ami ezen 
időszak alatt megvalósult. A teljesség 
igénye nélkül néhány: iskola részleges 
nyílászáró cseréje, az önkormányzat 
gépparkja, új óvoda felépítése, majd 2 
csoportszobával való bővítése, idősek 
otthona festése, fűtéskorszerűsítése, nyí-
lászáró cseréje, orvosi rendelőknél abla-
kok cseréje, Kádár Lajos Közösségi Ház 
teljes felújítása, új  piaccsarnok  felépíté-
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se, akadálymentes feljárók: orvosi ren-
delőnél, művelődési háznál, konyha tel-
jes felújítása, konyhai  eszközök cseréje, 
emlékhelyek létesítése, önkormányzati 
földek művelésbe vonása, s a sok vitát 
kiváltó, sokak által joggal bírált szenny-
vízberuházás, ami az útfelújítások meg-
kezdésével, rövidesen befejeződik.

Köszönetemet fejezem ki a Polgár-
mesteri Hivatal és Önkormányzat vala-
mennyi dolgozójának, az Intézmények 
vezetőinek és dolgozóinak a segítőkész 
együttműködésért.

A munka nélkül lévők megélhetését 
segítette a közfoglalkozás keretében vég-
zett, zöldfelület gondozás és parkgondo-
zás, utak, árkok rendbetétele. Elvégzett 
munkájukért hálával tartozom.

Az eltelt időszak alatt eredményes, 
tartalmas és színvonalas kulturális élet, 
klub- és egyesületi élet színesítette, tette 
széppé településünk mindennapjait, so-
kak számára a nehéz napokat is. Köszö-
net érte a klub és egyesületi vezetőknek, 
tagoknak.

A legjobb szándékom mellett bizo-
nyosan követtem el hibákat is, nem tud-
tam minden hozzám fordulón segíteni. 
Ezekért elnézésüket kérem.

S most a választással lezárul egy kor-
szak, s kezdődik egy új.

Valószínű sokukban felmerül a kér-
dés: Miért szeretnék a következő öt évre 
is polgármester lenni? Úgy érzem, az elő-
ző időszakban kellő tapasztalatot szerez-
tem az elkövetkező időszak feladatainak 
ellátásához. Ezeket a feladatokat a Pol-
gármester Hírlevél 2. számában közlöm.

Itt két nagy csoportot említek. Egyik: 
2015 évben a városi rangot talán a 3. 
próbálkozással sikerül elnyerni települé-
sünknek, amely önmagában is nagy kihí-
vás valamennyiünk számára.

A másik: egy települési önellátó rend-
szer megszervezése, amely első lépésként 
a település konyhájának helyi termékkel 
való ellátását jelenti, megoldva ezzel jó 
néhány helyi munkahely megteremtését is. 
Végső célként ez a program lehetővé teszi 
valamennyi óvodás és iskolás gyermek 
napi egyszeri „ingyenes” étkeztetését.

A Jó Isten nekem jó egészséget, kel-
lő kitartást, jó munkabírást és türelmet 
adott. A többi Önökön, Tisztelt választó-
kon múlik október 12-én.

Üdvözlettel:
Dr. Vancsura István

független polgármester (jelölt)

Tisztelt Tiszaalpáriak!

Talán értesültek róla, hogy eddigi éle-
tem legnehezebb próbáján vagyok túl. Az 
elmúlt hetekben átvészelt betegség bár 
súlyos volt, de sikerült felülkerekednem 
rajta orvosaim segítségével és ismét tel-
jes erőbedobással tudok az előttem álló 
feladatokra figyelni. Köszönöm mind-
azoknak, akik közvetlenül, vagy közvet-
ve együttérzésüket fejezték ki, jókíván-
ságaikkal és biztatásaikkal halmoztak el. 
Rengeteg plusz erőt adott annak a tudata, 
hogy ilyen szeretettel vannak irántam a 
körülöttem élők.

A betegségem hetei rávilágítottak arra, 
hogy nincs több elvesztegetni való időnk. 
Rávilágított arra is, hogy Tiszaalpárnak 
sincs pazarolható ideje. Én bízom abban, 
hogy amennyiben az Önök segítségével 
polgármesterré válhatok, akkor végre 
utolérjük magunkat és nem fut el mellet-
tünk az idő, eredménytelenül.

Az Önöktől kapott visszajelzés alap-
ján a 2014. évi polgármester-választás 
közöttem és a jelenlegi polgármester kö-
zött fog eldőlni. Úgy gondolom, hogy két 
polgármester-jelölt között nem az előt-
tünk álló feladatok felsorolása, hanem a 
feladatok megoldására adott válaszok és 
a válaszok gyakorlatba történő átültetése 
között van különbség.

Az a polgármester jelölt, aki azt 
mondja, hogy rengeteg a megoldatlan fel-
adat (ez egyébként nyilvánvaló tény!), az 
önmagán túl a választókat is félrevezeti. 
Aki ilyen gondolatokkal kíván támoga-
tást szerezni, az nem veszi elég komolyan 
a választókat. Mindannyian tudjuk, hogy 
polgármesterre azért van szükség, hogy 
a megoldatlan feladatokat megpróbálja 
megoldani. Az önkormányzati munka 
nem sokban különbözik egy nagycsalád-
tól. Egy családban alapvető dolog, hogy 
jusson étel az asztalra, legyenek kifizetve 
a rezsiszámlák, legyenek elvégezve a ház 
körüli munkák. Egy nagycsaládban és 
mi önkormányzatunknál is folyamatosan 
felmerülnek a megoldásra váró feladatok. 
A feladatot vagy megoldjuk, vagy elha-
nyagoljuk. De az biztos, hogy az önkor-
mányzatunk életében holnap, holnapután 
mindig lesznek újabb és újabb feladatok, 
ami a közösség együttműködése nélkül 
nem lesz megoldható.

A korábbi választáson a jelenlegi 
polgármester 1,5 MILLIÁRD forint ér-
tékben kívánt szebb jövőt építeni. Ez az 

összeg Tiszaalpár teljes éves költségve-
tésének a kétszerese. A költségvetésen 
belül egyébként beruházásra kiszorítható 
keret csupán évente 30-40 millió forint. A 
mostani választási kampányban a harma-
dik jelölt 440 MILLIÁRD forintból sze-
retne Tiszaalpáron minél több fejlesztést 
megvalósítani. Úgy gondolom, hogy aki 
ilyen nagy számokkal dobálózik, az vagy 
a nullák számával, vagy pedig képessé-
geivel, illetve a lehetőségeinkkel nincs 
tisztában.

Lényeges továbbá az is, hogy a pol-
gármester a feladat megoldása és a cél 
elérése érdekében milyen módot választ. 
A jó vezető az ésszerű kezdeményezések 
élére áll és azt mondja: „Utánam!” De ha 
kis idő múlva hátranéz, és azt látja, hogy 
nincs, vagy csak alig van 1-2 ember mö-
götte, akkor mégsem vált a kitűzött cél 
az egész közösség céljává. Véleményem 
szerint a jó vezető mindig támaszkodik a 
környezetére és „csapatban játszik”. Az 
elmúlt évek alatt nem igazán csapatjáték 
folyt Tiszaalpáron. Folyamatosan azt le-
het hallani a polgármester szájából, hogy 
ezzel a képviselő-testülettel nem lehet 
együtt dolgozni. Nekem az a vélemé-
nyem, hogy sokkal jobb eredmény is el-
érhető lett volna, csak a vezetőnek érteni 
kell a vezetéshez.

Legritkábban fordul elő az, hogy egy 
egész csapatot kirúgnak, hanem inkább 
a vezetőt cserélik le. Mert azt is tudo-
másul kell venni, hogy Tiszaalpáron a 
polgármesterrel együtt dolgozó csapatot 
a választók állítják össze és itt általában 
nincs cserére lehetőség (bár az elmúlt 
négy év szolgáltatott arra is példát, hogy 
a vezető számára a cserejátékos nem lett 
jobb). Ha a vezető nem tudja megtalálni 
a csapat nagy részével a közös hangot, ha 
nem tudja a megfelelő eredmény elérésé-
re ösztönözni a csapattagot és együtt nem 
képesek a közösség számára kedvező célt 
elérni, akkor nem feltétlenül a csapatta-
gok cseréje a siker záloga.

Kérem Önöket, hogy járuljanak hozzá 
szavazataikkal a megfelelő vezető kivá-
lasztásához és tegyék lehetővé számomra, 
hogy bebizonyíthassam: Tiszaalpár élet-
revaló és élhető település! Polgármester-
ré választásom esetén minden erőmmel, 
tudásommal, egész emberként kívánom 
közösségünket, Tiszaalpárt szolgálni.

Köszönettel: 
dr. Csernus Tibor

polgármester-jelölt
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Fogatok versenyeztek a lovas napon
Nem csak Bács-Kiskunból, de Bé-

kés és Pest megyéből is érkeztek fo-
gatok az ötödik alkalommal megren-
dezett tiszaalpári lovas napra. Kitűnő 
környezetben, jó talajú pályán kellett 
a fogatoknak az akadályokat teljesíte-
ni.

A különböző kategóriákban ösz-
szesen harmincegy fogat nevezett be 
az elmúlt hétvégén, szombaton meg-
rendezett versenyre, hogy eldöntsék, 
ki a legjobb. A délelőtti programban 
összesen tizennégy akadályon kellett 
keresztül menni a fogatoknak, lehető-
leg hibátlanul. Délután már nehezebb 
volt a feladat, mert akkor már húsz 
akadály várt a versenyzőkre. Addig, 
míg az indulók szórakoztatták a kö-
zönséget, a bográcsokban különböző 
ételeket főztek. A szervezők ugyanis 
főzőversenyt is hirdettek. Nem csak 
bográcsokban, de tárcsán is sültek a 
húsok, sőt még egy egész malacot is 
megsütöttek. Az ebéd után ismét a fo-
gatok játszották a főszerepet, amikor 

is vadászhajtásban mérték össze tudá-
sukat.

Eredmények, akadályhajtás, ket-
tes fogatok C kategória: 1. Czakó 
Attila (Kiskunmajsa), 2. Kiss Sán-
dor (Vecsés), 3. Szabó Lajos (Re-
monda). Póni kettes: 1. Balla Evelin 
(Fábiánsebestyén), 2. ifj. Polyoka 

András (Kecskemét), 3. Karai Antal 
(Tiszakécske). Egyes fogat: 1. Nagy 
Gábor, 2. ifj. Czirkos István, 3. Varjú 
Attila (mindhárom Fülöpháza). Ket-
tes fogatok, szabadidős kategória: 1. 
Czakó Tibor (Kiskunmajsa), 2. Bibok 
Károly, 3. Bodor Ádám (mindkettő 
Tiszaalpár).

Csikósok tartottak bemutatót

Egyre népszerűbbnek számít lovas 
versenyeken a csikósok bemutatója. 
Tiszaalpár szerencsés helyzetben van, 
mert akad csikós bőven. Nem csak a 
férfiak, de a nők között is.

Az elmúlt hétvégén a lovas nap al-
kalmából két csapat is bemutatta tudá-

sát. Az egyikben csak nők, a másikban 
csak férfiak szerepeltek. A nézők szá-
mára változatos programot mutattak be. 
Először a Bársony Lovasudvar csikósai 
tartottak bemutatót. Róluk azt kell tudni, 
hogy valamennyien nők, Bársony Anett, 
az ostorpattogtatásban világbajnok lo-

vas tanítványai. Amikor megjelentek a 
pályán, az egyik néző meg is jegyezte: 
hova fejlődött a világ, már a nők is csi-
kósok lettek. Igen, a nők között is talál-
hatók már olyanok, akik nyereg nélkül 
ülik meg a lovat, és úgy pattogtatnak 
ostorukkal, mint a férfiak. Nincs ebben 
semmi különös, mert a nők is egyenran-
gúak a férfiakkal, így ők is sok mindent 
meg tudnak csinálni, mint az erősebbik 
nem. A mostani bemutató is pontosan 
ezt bizonyította. Bársony Anett és társai 
sok mindenben egyenrangúak voltak a 
Bögi betyárokkal, vagyis Baranyi Já-
nos csapatával. A különbség csak any-
nyi volt, hogy az egyik csoportban csak 
nők, míg a másikban csak férfiak vettek 
részt. Ettől függetlenül a nézők színvo-
nalas produkciót láthattak mind a két 
csapattól. Csak remélni lehet, hogy a 
rivalizálás, ha egyáltalán az, jó irányba 
viszi el a csikósok szereplését. Annyi 
bizonyos, Tiszaalpár nem szenved csi-
kós hiányban. Remélhetőleg a település 
él is ezzel a lehetőséggel.
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Nyárbúcsúztató baráti körben
Az élet egy csepp az eső óceánjában. 

Ezt a csepp életet próbálja klubunk veze-
tője, Kiss Imre minden évben felújítani a 
Tisza partján a baráti körrel. 

Már harmadik éve búcsúztatjuk a 
nyarat halsütéssel, borozgatással, beszél-
getéssel. A Holt-Tisza partján csendben, 
távol a falu zajától, a nyugalom, a béke 
szigeteként vesszük birtokunkba ezt a kis 
földnyelvet. Előtte való nap még esett az 
eső, de az összejövetelünkön már bágyadt 
nap tekintett ránk a felhők mögül, mintha 
figyelmeztetne bennünket a közelgő ősz-
re. Barátaink, Fekete Feri, id. Góg Miska, 

Feketéné Marika, Sántháné Bugyi Gizike, 
Demeterné Piroska, Dobosné Piroska fá-
radságot nem ismerő munkájával készült 
a pirosra sült, ropogós, finom hal és a sült 
cukkini. Mi, a baráti kör tagjai, nem tisz-
telve a fáradságos munkát, el is fogyasz-
tottuk, a szitáló eső sem riasztott el ben-
nünket. Megettük a lakiteleki barátaink 
finom, frissen sült, igazi házi kelt buktáját 
és a tárnyérokon illatozó sütiket.

Milyen kevés kell a boldogsághoz! 
Elég annyi,hogy együtt vagyunk, hogy 
van jó szavunk egymáshoz. Sokszor ap-
róságokból is rájöhetünk arra, hogy a leg-

jobb dolgok a közelünkben vannak, hogy 
vannak barátaink.  “Mindig megtörténik 
az, amiben igazán hiszünk, éppen a hi-
tünk teszi megtörténtté.” ((Frank Lloyd 
Wright) 

Mi hittünk abban, hogy jó idő lesz, és 
újra együtt tölthetjük barátainkkal ezt a 
csodás nyárutói napot. Köszönjük a szer-
vezőknek, a sütögetőknek a munkát, és 
reménykedünk abban, hogy egy év múlva 
találkozunk mindannyian ugyanitt.

Klubunk tagjai nevében
Szederkényiné Ceni

Labdarúgó torna az U-13-as korosztálynak
A Tiszaalpári Napok keretein belül 

került megrendezésre a sportpályán az 
U-13-as labdarúgó torna. Remek hangu-
latban, látványos, ügyes játékot láthattak 
a kilátogató nézők, családok. Tiszaalpár 
két csapata mellett a KHTK korosztá-
lyos gyerekei vettek részt. Sajnos utolsó 
pillanatban Csongrád visszalépett. A tor-
nát hatalmas csatában a KHTK csapata 
nyerte. Felkészítő edzőjük Balog Huba. 
Az érmekről, kupákról, különdíjakról, a 
szendvicsekről az önkormányzat, a sport-
egyesület valamint a sportot szerető em-
berek gondoskodtak. 

A torna gólkirálya: Makány Nán-
dor (KHTK). Legjobb kapus: Szikora 
Szilveszter (ASE B). Legjobb me-
zőnyjátékos: Dorsch György (ASE A). 
Különdíjat kaptak még, illetve bekerültek 
a torna válogatottjába: Horváth Balázs 
(KHTK), Tóth Erik (KHTK), Bakró Kris-
tóf (KHTK), Novák Gabriella (ASE A), 
Czingel Ferenc (ASE A), Dobos Dániel 
(ASE A), Szabó Krisztián (ASE A), Győ-

ri Balázs (ASE B), Farkas Zoltán (ASE 
B), Novák Zoltán (ASE B).

Sok tizenéves gyermek példaképei 
a felnőtt csapat játékosai között vannak, 
melynek tagjai nem látogatják az ilyen, és 
ehhez hasonló rendezvényeket, pedig ők 
is voltak gyerekek és nekik is jól esett, ha 
szurkoltak nekik! 

Tiszaalpár csapat felkészítői: Czimer 
Krisztián (ASE B) és Haticza Imre (ASE 
A)

„Nyújtsd mindig a legtöbbet, soha ne 
elégedj meg azzal, ami vagy! 

Törekedj azzá lenni, ami lehetnél!”

Haticza Imre

Kamion ütközött vonattal
Szerencsés kimenetelű baleset történt 

egy kamion és egy vonat találkozásánál, 
Tiszaalpár határában. Személyi sérülés 
ugyanis nem történt.

Lakitelekről Kiskunfélegyházára tar-
tott az a tehervonat, amely szeptember 
3-án egy óra körül egy kamionnal ütkö-
zött. A kamion Kiskunfélegyháza felől 
érkezett, sofőrje azonban nem vette észre, 
hogy a fénysorompó piros jelzést mutat. 
Szemtanúk szerint a gépjármű vezetője 
elaludt, azért nem észlelte a tilos jelzést. 

A vonat mindössze harminc kilométeres 
sebességgel közlekedett, három üres gáz-
tartályt húzott, és már majd nem áthaladt 
az úton, mikor a kamion az utolsó vagon 
hátuljának csapódott. Az ütközés követ-
keztében a kamion megfordult, kidön-
tötte az egyik fénysorompó testet és az 
oldalára borult, de úgy, hogy az út teljes 
szélességét elzárta. A sofőrnek azonban 
nem esett baja, karcolás nélkül megúszta. 
Szakemberek szerint a kamion azért bo-
rulhatott fel, mert üres volt, nem szállított 

árut. A helyszínre kiérkező kiskunfélegy-
házi hivatásos tűzoltók a kamiont felállí-
tották, majd pedig az út szélére húzták. A 
helyszínelés ideje alatt az utat teljes szé-
lességben lezárták.
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Villámrajtot vettek a labdarúgók
Négy fordulót játszottak le eddig 

a megyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokságból, és a tabella élén Tiszaalpár 
csapata áll. Mind a négy mérkőzését 
megnyerve tizenkét pontot gyűjtött. A 
gólarány is imponáló 15-4. A négy mér-
kőzésről Magyar Attila edző számol be 
olvasóinknak.

A bajnokság előtt nem igazán tűnt 
szerencsésnek a sorsolásunk, mert az 
első két fordulóban újoncokkal kezd-
tünk, és nem ismertük a játékerejüket. 
Így utólag azt mondom, hogy mégis 
szerencsésen alakult a sorsolásunk. 
Az első fordulóban Bócsával játszot-
tunk. Mindenféle pletyka keringett ró-
luk, hogy szerb játékosokat igazoltak, 
ezért kicsit tartottam is tőlük. Az első 
félidőben a félelmem be is igazolódott, 
mert a védelem több alkalommal is el-
aludt, másrészt gyors csatáraikat nem 
nagyon tudtuk tartani, és több lehető-
séget is kialakítottak. Ennek ellenére 
a 10. percben Szabó Sándor passzából 
Borsi helyezett a kapuba. Több lehető-
ségünk is adódott az első játékrészben, 
de azokat nem tudtuk gólra váltani. A 
második félidőben szerencsétlen gólt 
kaptunk egy kiugratásból a csatárjuk 
kapura lőtte a labdát, ami kijött a kapu-
sunkról és a kipattanó labdát berúgták. 
Szerencsére egy Borsi által elvégzett 
szabadrúgást Hekkel fejjel meg tudott 
csúsztatni, amivel ismét vezetést sze-
reztünk. Kulman egy szép emeléssel 
állította be a végeredményt. Nem ját-
szottunk jól, főleg a gyors csatáraikat 
nem tudtuk fogni, bár egyéb posztokon 
nem mutattak kiemelkedőt a vendégek. 
Talán ennek is köszönhető, hogy nyer-
ni tudtunk. Tiszaalpár-Bócsa 3-1 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 4-1 (4-1)

A második fordulóban Kerekegy-
házát fogadtuk. Előtte megpróbáltam 
informálódni, hogy milyen játékerőt 
képviselnek. Egy ívelős csapattal ta-
lálkoztunk, a középpályán nem igazán 
próbáltak játszani. Főleg a jobb olda-
lon vezettek támadásokat, így egyszerű 
volt levédekezni a játékukat. Vonalvé-
dekezést játszottak, ami nem igazán 
jellemző ebben az osztályban, mert 
veszélyes. Ezt bizonyította az is, hogy 
Borsi az első félidőben két alkalommal 

is betalált. A második félidőben akár 
tíz gólt is rúghattunk volna, de sorra 
kimaradtak a helyzetek. Ellenfelünk 
ugyan szépített, de ez kevés volt, mert 
kontrákból újabb gólokat szereztünk. 
A helyzetkihasználásunk tragikus volt, 
bár ez most nem jelentett különösebb 
problémát. Kerekegyháza-Tiszaalpár 
6-1 (0-2). Az ifjúsági mérkőzést októ-
ber 29-én játsszák.

A harmadik mérkőzésünket is hazai 
pályán játszottuk, méghozzá a Helvécia 
ellen. Tavasszal kikaptunk tőlük 2-1-re. 
Már akkor látszott, hogy jó a csapatuk. 
Ez a mostani bajnokságban is beigazo-
lódott. Már a 4. percben gólt szereztek. 
Nem igazán tudtuk a játékot magunk-
hoz ragadni, sok labdát vesztettünk, 
ellenfelünk letámadott, sokat futottak, 
jól mozogtak. Az első fél órában még 
a kapujukhoz sem értünk el. Az első 
félidőben eldönthették volna a mérkő-
zést. A második játékrészben gyorsan 
megfordítottuk a találkozót. Hekkel 
szabadrúgását csak kiütni tudta a hel-
véciai kapus, Borsi ott volt és a léc alá 
vágta a labdát. Ezt követően egy jobb-
ról beadott lövést a vendégek egyik vé-
dője ki akart fejelni, de rossz ütemben 
ért hozzá és az a saját kapujában kötött 
ki a labda. Látszott, hogy megzavarod-
tak, aminek az lett a következménye, 
hogy Borsi újabb gólt szerzett. Ezután 
visszább vettünk az iramból, inkább a 
védekezésre összpontosítottunk. Egy jó 
csapatot sikerült megverni. Tiszaalpár-

Helvécia 3-1 (0-1) Ifjúsági eredmény: 
0-7.

A negyedik mérkőzésünkre Bugac-
ra utaztunk, kicsit tartalékos csapattal. 
Ellenfelünk nem igazán próbált a kö-
zéppályán játszani, csak felrúgták a 
labdákat gyors csatáruknak, de Palásti 
jól őrizte. A többiek nem jelentettek 
veszélyt a kapunkra. A 14. percben bal 
oldali szöglet után László Zsolt fejelt 
a kapuba. Nem sokkal később Szabót 
buktatták a tizenhatoson belül, a bünte-
tőt Borsi értékesítette. Az első félidőben 
jól játszottunk. A szünetben arról be-
széltünk, hogy ha a második játékrész 
elején nem kapunk gólt, akkor meg lesz 
a három pont. Sajnos röviddel a kezdés 
után mi is szabálytalankodtunk a bün-
tető területen belül, amit ellenfelünk 
kihasznált és szépített. Ezt követőn tá-
madtak a hazaiak, de eredménytelenül. 
Sajnos egy jogos büntetőt nem kaptunk 
meg. Az utolsó negyedórára teljesen ki-
nyíltak, így kontrából Borsi ismét gólt 
szerzett. Bugac-Tiszaalpár 1–3 (0-2). 
Ifjúsági eredmény: 0-5. Az első négy 
mérkőzésből jól jöttünk ki, de ezután 
jön a neheze, Városföld, Lakitelek, 
Pálmonostora. Ezeken a mérkőzése-
ken kell megmutatni azt, hogy mit tud 
a csapat. 

Megyei III. osztályú eredmények: 
Ladánybene-Tiszaalpár II 3-1 (2-0), 
Orgovány-Tiszaalpár II 2-0 (2-0). 
Ballószögi KSE-Tiszaalpár II 1-4 (1-2). 
Tiszaalpár II-Helvéciai VSE 5-0 (0-0).
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XII. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozó

Meghívó
Tiszaalpár Nagyközségi 

Önkormányzatának rendezvényére
2014. szeptember 27-28.

Programok:

Szeptember 27. (szombat) – 
Fesztiválnap

Délelőtt: a Rézágyú zenekar 
lovaskocsis hívogatója faluszerte. 
Délután színpadi programok: 
- Árpád Nyugdíjas klub nyitótánca
- Megnyitó- dr. Vancsura István polgármester
- Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda műsora 
- Árpád Fejedelem Általános Iskola műsora
- PAX Otthon dolgozóinak műsora
- Zsíros Tímea énekes-citerás műsora
- Balla Tibor tekerőlantos műsora 
- Kukoricafosztás tekerős muzsikára
- Jövőnkért Alapfokú Művészeti Intézet néptánc műsora 
- Rézágyú zenekar koncert 
- Bársony Mihály Népdalkör – I. Világháborús dalok Bársony Mihály 

gyűjteményéből.  
 közben

Bársony Mihály emlékév meghirdetése Kobzos Kiss Tamás, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja, a Népművészeti Kollégium vezetője 
által.
- Bársony Mihály Népdalkör- Válogatás Bársony Mihály kedvelt dalaiból
- Tallabille és Bokros zenekar lemezbemutató koncertje. Közben Borbély 
Mihály, a Bokros zenekar fúvósának köszöntése, idei Kossuth-díja okán. 

Este: Vacsora, fosztóbál.

Szeptember 28. (vasárnap) – Misenap

9:00 Tekerős Szentmise a Jótanács Anyja Római Katolikus Templomban 
Micsik Béla kántor úr közreműködésével

10:00 Bársony Mihály sírjának koszorúzása a Tiszaújfalui temetőben
11:00 Tekerős Szentmise a Jézus Szíve Zárdatemplomban

Fő támogatóink:

További támogatóinkról a helyszínen és a sajtóból értesülhetnek.

TiszTELT TiszAALPári
LAKOSOK!

Ebben az évben 
is szeptember 
27-én rendez-
zük községünk 
legnagyobb hagyományos népze-
nei eseményét, a Mihály Napot.

Erre az alkalomra népzenei kórust 
és népi zenekart szervezünk.

Felkérjük Önt és kedves családját, 
hogy személyével,- énekhangjá-
val,- hangszeres játékával szere-
peljen népzenei rendezvényünkön. 

Fellépnek:
- helyi csoportok
- budapesti zenészek
- énekesek
- vidéki meghívottak

Jelentkezés: személyesen vagy 
telefonon Horti Sándornál (tel.: 
76/421-843) és Kerekes Andrásnál 
(tel.: 70/3141-988)

Szereplő ruha: sötét alj, fehér fel-
ső

Próbák:
Kádár Lajos Közösségi Házban: 
szeptember  15-én 17:00 óra
szeptember 22-én 17:00 óra

Árpád Művelődési Házban:
szeptember 16-án 17:00 óra
szeptember 23-án 17:00 óra

Összpróba a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvodában felállí-
tott színpadnál szeptember 26-án 
17:00 órakor.

Kérjük szereplésével tisztelje meg 
a hagyományőrző rendezvényt!
A műsor után a szereplők vacsorá-
ban részesülnek.

Tiszaalpár, 2014. szeptember 8.

Dr. Vancsura István s.k.
polgármester
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AKCIóS ÁRON
ereszcsatornázás,

bádogozás, horgonyzott
csatorna szerelése 

anyagárral, 1500,- Ft/fm.
Érdeklődni: 20/923-17-19.

Jelentkezz most akár helyszínen is
hetente induló tanfolyamunkra.

Helyszín: Tiszaalpár Művelődési Ház kamaraterem 
19-e, 14:00-18:00.

Kategóriák: A, A1, A2, B, BE, C, CE, D, DE, 
földmunka, GKI, ÁNV, gépkezelő

Süveges Autósiskola, Tel.: 30/347-29-12.

Megnyílt a NóRI KOZMETIKA!
Sok szeretettel várok minden kedves szépülni és pihenni 
vágyó vendéget!

Szolgáltatásaim:
arc – dekoltázs – testkezelések (Ilcsi Szépítő Füvek pro-
fesszionális natúrkozmetikummal)
ultrahangos kezelés
mikrodermabrázió arcon és testen
tartós szemöldök- szempillafestés
gyantázás
szőkítés
paraffinos kézápolás
fülcimpalyukasztás (babáknak is!)
műszempilla (soros, tincses, 3D-s)
smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi)

Ajándékutalvány vásárolható!

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig bejelentkezés alapján

Varga Nóri
Lakitelek, Mikes u. 18.

Elérhetőség: 70/413-50-64
„Szépülj természetesen”
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Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. AZ IRODA NyITVA TARTÁSA 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRDEKLőDNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése,
parkettacsiszolás

és – lakkozás.

Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely

gondját rövid határidővel!
MŰANyAG  NyÍLÁSZÁRóK

FORGALMAZÁSA ÉS BESZERELÉSE

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

Kihelyezett Allianz ügyfélszolgálat a
művelődési házban

minden csütörtökön 13-16 óráig!
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

APRóK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363Anyakönyvi hírek

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   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.

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

ERZSÉBET UTALVÁNy
ELFOGADó HELy LETTÜNK!

Akik házasságot kötöttek: Szabó Lajos és Bodri Nikolett, 
Faragó Tibor és Szerencs Brigitta.
Akiket nagyon vártunk: Dorogi Ramona (anyja neve: Dorogi 
Dóra), Hajdú Beatrix (Szabó Csilla), Csiszér Károly (Horváth 
Krisztina) Lévai Hanna Dominika (Lévai Dominika).
Akiket elveszítettünk: Vass Antalné Mándi Etelka (1920), 
Bálint Imre (1963), Benkő Istvánné Bartók Etelka (1943). 
Kürtösi Ferenc (1919), Kovács Istvánné Nagy Terézia (1911), 
Bajáczki-Szabó Hanna (2014), Dr. Albrecht Sándorné  Palásti 
Erzsébet (1920).

* Útépítő-ipari szaktudással rendelkező munkavállalókat keresünk 
bejelentett munkára. Érd.: 06/70/942-5202” 

* Gyermekbiciklik, bébihinta, gyermek kerékpárülés, jó állapotban 
eladók. Érd.: 76/425-146

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna 
szerelése anyagárral 1.500,- Ft/fm. Érdeklődni: 20/923-17-19.

* Eladó 3 db  új, nagyméretű  BABZSÁLFOTEL (Nem bab-
zsák?)  nagyon szép élénk, modern színekben. Levehető, mosható huzat-
tal. Ár: 13.800.-Ft. Érdeklődni: 20/390 -2918-as telefonszámon lehet.

* Családi ház eladó, Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. Tel: 06-76/424-
019.

* Eladó utánfutó oldalmagasítóval, ponyvatartóval, friss műszaki-
val 2016. augusztusig. 4 m-es lemez horgászcsónak. Érdeklődni lehet: 
76/424-545 este 18:00 óra után, vagy 30/280-87-59.

A Kécske Nyomda Kft. rövid átfutási
idővel vállalja szórólapok, plakátok,

egyéb kiadványok készítését.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel./Fax: 06-76/441-519, Tel.: 06-20/3987-180
E-mail: kecskenyomda@gmail.com

Felhívás!  
Csináltassa házi rákötését a csatorna gerinchálózatához

a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-vel!  

Érdeklődni Bodor Ádámnál személyesen, vagy a
06-30/428-8418-as telefonszámon.  

Garantált minőségi munka!


