
Szemerédi Zoltán fotóiból nyílt kiál-
lítás a művelődési ház galéria termében. 
Egy fotós többet lát a természetből, egy 
eseményből, mint egy átlagember. Kell 
is, hogy többet lásson, mert csak így 
tudja megörökíteni azokat a pillanato-
kat, amelyek csak egyszer, vagy nagyon 
ritkán adódnak az ember életében. 
Szemerédi Zoltán szereti a természetet, 
imád a Holt-Tisza partján sétálni, vagy a 
természetben gyalogolni. Saját bevallá-
sa szerint van olyan alkalom, amikor tíz 
kilométert is gyalogol, még sem expo-
nál egyet sem fényképezőgépével, mert 
nem talál magának olyan szituációt, ami 

számára maradandót jelentene. Képei 
zömében tájakat ábrázolnak, vagy éppen 
a tiszaalpári madárvilágot kapja lencse-
végre, de nem hiányoznak a lovak és az 
emberek sem. Események a településen 
mindig vannak, csak résen kell lenni. 
Ő pedig résen van fényképezőgépével. 
Ott van és kivárja azt a pillanatot, ami-
kor exponálhat. Szemerédi Zoltán fotói 
mindenki számára érdekesek. Olyan 
világot mutat meg, amelyben minden-
napjainkat éljük, de talán nem tűnik 
fel az, ami körülöttünk történik. Az ő 
lencséjén keresztül kitárul Tiszaalpár és 
környékének szépsége. Természetesen a 

fotózáshoz szerencse is kell, amit nem 
tagad a fotós. Ezért sikerült olyan képet 
is készítenie, amikor egy madár szájá-
ban egy fűszállal repül, vagy egy siklót, 
amint éppen egy békát próbál megenni. 
Amint az elmondta, nem készült kiállí-
tásra. Szerencsére azért vannak jóaka-
rói, akik már látták képeit és bíztat-
ták, mutassa meg másoknak is, milyen 
Tiszaalpár az ő szemével. Ugyan ez még 
az első kiállítása, de minden bizonnyal 
nem az utolsó. Dr. Vancsura István pol-
gármester mindenki számára ajánlotta a 
kiállítást, melyet április 17-ig tekinthet-
nek meg az érdeklődők.

Helyi fotós kiállítása a művelődési házban
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Több rezsi díjat fizetett, elengedik a 
bérleti díjat

Dr. Martus Mónika gyermekorvos 
azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy az Alkotmány utca 
7/b szám alatti önkormányzati ingat-
lan rezsi költségét a használó felek 
egyenlő arányban fizessék. Tekintettel 
arra, hogy a gyermekorvos fizette a 
rendelővel egy ingatlanban találha-
tó védőnői szolgálat fogyasztásának 
egy részét is, ennek kompenzálására 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
2015. április 01-től 2019. március 31-
ig terjedő időszakra, a szolgálati lakás 
bérleti díjának elengedését felajánlja 
dr. Martus Mónikának.

Nem írnának ki pályázatot

A képviselő-testület – a nevelőtes-
tület támogató véleményének függ-
vényében – pályázati kiírás nélkül 
– határozatlan időre szóló közalkal-
mazotti kinevezésének változatlanul 
hagyása mellett – 2015. augusztus 
16-tól 2020. augusztus 15-ig megbízza 
Kiss Máriát a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával. A testület kezdeményezte 
azt, hogy az óvoda nevelőtestülete 
tegyen nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy támogatja-e Kiss Mária 
második ciklusra történő megbízását 
pályáztatási eljárás lefolytatása nél-
kül. Amennyiben a nevelőtestületnek 
legalább kétharmada nyilvános pályá-
zat kiírása nélküli magasabb vezetői 
megbízással nem ért egyet, akkor a 
képviselő-testület megbízza a polgár-
mestert a pályázati felhívás megjelen-
tetésével. 

Elfogadták a beszámolókat

A testületi ülésen a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, a Gondozási 
Központ, valamint a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
is beszámolt előző évi munkájáról, 
amit a képviselő-testület elfogadott. 
Az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Tiszakécske Orvosi 
Ügyelet 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót is megtárgyalták és elfo-
gadták a képviselők.

Tájékoztató a folyamatban lévő 
pályázatokról

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069- 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízel-
vezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért” 

A szennyvíztisztító telep próbaüze-
mi zárása 2014. december 8-án meg-
történt, a műszaki átadás-átvétel pedig 
2014. december 16-án, azzal a kitétel-
lel, hogy a hiányosságokat (melyet a 
mérnök szervezet és a jövőbeni üzemel-
tető állított össze) 2015. január 12-ig 
elvégzik. Az OMS Környezetvédelmi 
Kft. az üzemeltetést ellenszolgáltatás 
nélkül vállalta 2015. március 31-ig. A 
szennyvízhálózat kiépítése a települé-
sen megtörtént és 2015. február 26-án 
megkezdődött a műszaki átadás-átvé-
tel. Ez idő alatt azon hiányosságokat és 
hibákat kellett a kivitelezőnek kijaví-
tania melyet a terület bejárása közben 
tapasztalt a mérnökszervezet. A hálózat 
és telepüzemeltető felé (BÁCSVÍZ Zrt.) 
történő átadásának és a használatbavé-
teli engedély eljárásának megindítási 
időpontja 2015. április 1. A pénzügye-
ket tekintve, 2015. január 14-én önerő 
támogatást kezdeményezett az önkor-
mányzat a Miniszterelnökségnél, pon-
tosan 18.301.724 forintot, a támogató 
levél meg is érkezett. A pályázat végső 
befejezési időpontjával kapcsolatban a 
Miniszterelnökség felé indítványozták 
a 2015. augusztus 9-ét, azzal az indok-
kal, hogy a használatbavételi engedély 
valószínűleg hosszabb procedúra lesz, 
így addig nem fejezhető be a lebonyo-
lítása.

KEOP-5.5 .0/B/12-2013-0170-  
„Tiszaalpár középületeinek energetikai 
fejlesztése” A 2014. június 6-án alá-
írt támogatói szerződés alapján nyert 
71.124.742,- Ft-os összeget 3 középület 
hőszigetelésének korszerűsítésére for-
dítják. A megvalósítandó helyszínek: 
művelődési ház, polgármesteri hivatal 
valamint a gyermekorvosi, védőnői, 
fogorvosi épület. A közbeszerzések 

lezajlódtak, a PR. munkát a B&W 
Tender Plus Kft. végzi, az energetikai 
kivitelezést a Gold- Block Hungary 
Kft, a műszaki ellenőrzési feladatokat 
pedig a Civium Kft. 

A projekt kezdési időpontja elhúzó-
dott a közbeszerzési eljárás miatt, ennek 
érdekében a Miniszterelnökségnél kez-
deményezték a hosszabbítást, ennek 
eredményeként a pályázat befejezési 
határideje 2015. május 31. 

K E O P - 2 0 1 4 - 4 . 1 0 . 0 / N / 1 4 -
2014-0024- „Napelemek telepítése 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
intézményeire” A projekt összköltsé-
ge 22.155.150,- Ft, melyből az önerő 
849.253,- Ft. A pályázat keretén belül 
a polgármesteri hivatal, a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda és a művelő-
dési házra kerülnek napelemek, melye-
ket a Goodwill Energy Kft. kivitelezi. 
A jelenlegi állás alapján a kivitelező a 
szükséges dokumentum és engedélyek 
megszerzésén dolgozik, a tényleges 
kivitelezés időtartama kb. 2-3 hét lesz, 
a pályázat befejezési határideje pedig 
2015. május 30. 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0010- 
„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezetfejlesztése” A pályázat meg-
valósítása 2015. január 31-el befejező-
dött. Jelenleg 2 kifizetési kérelem van 
még elbírálás alatt, melyet remélhető-
leg hamarosan elbírálnak. Az időcsú-
szások központi okokból történtek.

Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár bővítése A projekt megva-
lósultnak tekinthető, a használatbavé-
teli engedélyezés megtörtént. A külső 
vakolat elkészítése a rossz időjárás 
miatt nem valósult meg, de a kivite-
lezővel történő egyeztetést követően 
április elején megtörténik. 

Testvérváros pályázat Európa a pol-
gárokért 2014-2020 pályázaton belül 
2. ág: Demokratikus szerepvállalás és 
polgári részvétel, I. Testvérváros prog-
ram intézkedése határidőre benyújtás-
ra került. A megvalósítást Tiszaalpárra 
tervezték, a pályázat eredménye még 
nem ismert.

A testületi ülésről jelentjük
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Hárommillió forint kátyúzásra

A téli időszakban, csak úgy, mint 
ahogyan az korább i években is történt, 
romlott a szilárd burkolatú utak állapo-
ta. A képviselő-testület egyetért azzal, 
hogy az útjavítási, kátyúzási munkák 
elvégzésre három millió forintot költ-
senek. Megbízták dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy – az előző évek 
gyakorlatainak megfelelően – az aszfalt 
beszerzéséről és a szállítás végzéséről 
gondoskodjon.

Cserelakást ajánlottak fel 

A képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy az I. számú háziorvosi körzet 
orvosi rendelőjének 40 négyzetméterrel 
való bővítése szükséges annak érdeké-

ben, hogy ott mozgássérült illemhely 
legyen kialakítható. Továbbá egyetér-
tett a rendelőt használó háziorvos azon 
kérelmével, hogy a rendelő bővítésével 
személyzeti WC, öltöző, a rendelő taka-
rításához szükséges raktár, egy terhelé-
ses EKG szoba kerüljön kialakításra. A 
testület megbízta dr. Vancsura István 
polgármestert és dr. Menyhárt Anett 
jegyzőt, hogy ajánlja fel a Tiszaalpár, 
Alkotmány u. 18/1. számú önkormány-
zati lakást dr. Fekete Ferencné részére 
cserelakásként. Tekintettel arra, hogy 
dr. Fekete Ferencné nem fogadta el a 
felajánlott ingatlant a képviselő-testület 
keresettel fordul a Kiskunfélegyházi 
Járásbírósághoz, annak megállapítása 
érdekében, hogy dr. Fekete Ferencné 
részére felajánlott önkormányzati 
ingatlan megfelel a cserelakás köve-

telményeinek és kötelezze dr. Fekete 
Ferencnét, továbbá az ingatlanban lakó 
édesanyját a Mátyás király. u. 2. szám 
alatti önkormányzati lakás kiürítésé-
re. Az I. számú körzet háziorvosa dr. 
Vancsura Zoltán, a bírósági költsége-
ket és az átalakítással járó költségeket 
magára vállalta.

Változott a piac nyitva tartása 

A képviselő-testület a Helyi Termelői 
Piac Üzemeltetői Szabályzatának módo-
sítását megtárgyalta és a nyitvatartási 
időt az alábbiak szerint módosította. 
Az új nyitva tartási idő 2015. április 
1- jétől nyári időszámítás ideje alatt 
kedd-vasárnap délelőtt: 06:00-10:00. 
(Téli időszámítás alatt kedd-vasárnap 
délelőtt: 07:00-10:00. )

A változatos időjárást is bekalku-
lálták a március 15-i ünnepség alkal-
mával, ezért nem a Petőfi-szoborhoz, 
hanem az általános iskola tornatermébe 
hívták az ünneplőket.

A Himnusz elhangzása után dr. 
Vancsura István polgármester lépett a 
mikrofon elé és megtartotta ünnepi 
beszédét. Amint azt elmondta, az 1848-
49-es események nemcsak a polgári 
szabadságjogok kivívásának szimbó-
lumává, hanem a nemzeti független-
ségi törekvéseknek és a hősies szabad-
ságharcnak örök jelképévé is vált. Az 

akkori áldozatvállalás nem volt hiá-
bavaló. Mi volt a szabadságharc igazi 
mozgatórugója, az igazi oka? – tette fel 
a kérdést az ünnepi szónok. A válasz: 
az önálló magyar pénz megteremté-
se. A történelmi események részletes 
ismertetése után a 6. osztályosok eleve-
nítették fel a 167 évvel ezelőtti esemé-
nyeket. Látványos produkciójuk méltán 
váltott ki a tapsot a jelenlévők körében. 
A tornateremben a Szózattal ért véget 
az ünnepség. Ezt követően az önkor-
mányzat, az intézmények, az egyesü-
letek, a civil szervezetek képviselői 
megkoszorúzták az Árpád téren Petőfi 
Sándor szobrát.

Tornateremben emlékeztek a múltra
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Március 28-án  dr.Vancsura István 
polgármester, a Bársony Mihály 
Népdalkör Horti Sándor vezetésével, 
Bagi Ferenc néptánctanár a néptánco-
saival és Csernák Zsolt autóbuszveze-
tővel Budapestre kirándult. Több volt 
ez, mint egy kirándulás. A népdalkör 
meghívást kapott e jeles eseményre, 
hiszen itt emlékeztek meg a 100 éve 
született Bársony Mihályról. 

Először is a Lajtha László terem-
ben emlékkiállítást láthattunk a 
Magyar Hangszermíves Céh ren-
dezésében, és ugyanitt került sor a 
kerekasztal beszélgetésre is, mely-
nek témája „A parasztzseni”- Bársony 
Mihály és a táncházmozgalom kap-

csolata volt. Közreműködtek Sebő 
Ferenc, Sebestyén Márta, Kobzos 
Kiss Tamás, Havasréti Pál mint egy-
kori tanítványok és a Bársony Mihály 
Népdalkör. A beszélgetést vezette: 
Legeza Márton és Német András.

16 óra 15 perckor a Dél-alföl-
di táncok és Bársony Mihály című 
emlékműsor következett. Tisztelgés 
a 100 évvel ezelőtt született Bársony 
Mihály tekerős, klarinétos, cite-
rás és hangszerkészítő emléke előtt. 
Az emlékműsorban közreműköd-
tek: Sebő Ferenc, Sebestyén Márta, 
Kobzos Kiss Tamás, a Bársony Mihály 
Népdalkör, valamint legalább hatvan 
tekerős, citerás, dudás, rezesbanda és 

énekesek Havasréti Pál vezetésével. 
Az esti programban láthattuk a 

Martin György Néptáncszövetség 
gálaműsorát. Gyönyörű volt.

A fáradságot már elfelejtettük, de 
amit adott ez a nap, valami töb-
bet, szebbet, azt nem lehet elfelej-
teni, azt a szívébe zárja az ember. 
Minden elismerés a szervezőknek és 
azoknak, akik segítették a koncertet. 
Megnyugtató, hogy Bársony Mihály 
örökségét ekkora becsben tartják 
arra érdemes emberek és ilyen értékű 
megemlékezést szerveztek tiszteleté-
re. Köszönöm mindenkinek, aki ott 
volt. 

 Bársony Rózsa

Bársony Mihály emlékkiállítás a Budapest Sportarénában

Egyházi sorok
- Áprilistól kezdve ismét lesz szent-
mise vasárnaponként este is 18:00 
órakor a Jótanács Anyja templomban, 
a nyári időszámítás végéig, október 
utolsó vasárnapjáig.

-  Április 26-án vasárnap búzaszen-

telést végzünk Alpáron 9:00, Újfa-
lun 11:00, a Zárdatemplomban 16:00 
órakor. Ezen a napon lesz a papi és 
szerzetesi hivatások vasárnapja is, és 
a papnevelés céljára lesz gyűjtés.

- A Jótanács Anyja templom búcsú-

ja május 3-án vasárnap 10:00 órakor 
lesz. 
Az ünnepi szónok Főtisztelendő 
Podmaniczki Imre érseki tanácsos, 
Páhi plébánosa.
Este 18:00 órakor Újfalun lesz szent-
mise.

Újra eltelt egy hónap a bizott-
ság alakulása óta. Az általános isko-
la is bekapcsolódik az események-
be. Bagi Ferenc tanár úr, a szentesi 
művészeti iskola tanára által veze-
tett Bársony Mihály tánccsoport és 
a középső csoport arany minősítést 
kapott a Kiskőrörsön megrendezett 
megyei minősítő versenyen. Ők azok 
a néptáncosok, akik táncaikkal gyö-
nyörködtetnek bennünket a tiszaalpári 
ünnepélyeken is. Gratulálunk a tanár 
úrnak és a gyerekeknek is.

A népdalkör erősödött, de a táncház 
még nem. Várják a nyugdíjas klubok 
táncos lábú tagjait, az ő részvételükkel 
lehetne ezt megvalósítani.

A bizottság tagjai elmondták véle-
ményüket Mihály bácsi szobrának 
elhelyezésével kapcsolatban.

Az óvónők a tőlük megszokott ala-
possággal ismertették, hogy hogyan 
készülnek hónapról hónapra a cente-
náriumra. Többek között:

- Bársony Mihály zenés nap
- Ismerkedés Mihály bácsi dalaival

- Néhány népszerűbb dalának meg-
tanulása

- A legszebb hangú gyerekeket 
kiválasztják szólóéneklésre a szeptem-
ber 29-i centenáriumi ünnepélyre.

- Bemutatták a Mihály-napi plakát 
tervét

- Március 27-én a népdalosok, 
a zenészek próbáltak Horti Sándor 
művészeti vezetővel a művelődési 
házban, készülve a budapesti bemu-
tatkozásra.

A következő összejövetel április 
24-én pénteken lesz a művelődési ház-
ban. Aki szereti a vidámságot, jöjjön 
el. Szeretettel várjuk. „A beszélgetés, 
a nótázás a jó kapcsolat titka.” „Őrizni 
a hagyományt, őrizni a tüzet” (pél-
dabeszéd) Ez a mi feladatunk, ehhez 
kérjük az Önök segítségét.

Az Önök hírnöke: Szederkényi 
Zoltánné Ceni néni

A Bársony Mihály centenáriumi év hírei
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Az elmúlt években már hagyomány-
nyá vált, hogy a Szentkirály-Lakitelek 
Hegyközség borversenyt rendez a tél 
elmúltával. Minden évben más és más 
településen kóstolhatják meg a borokat 
a zsűri tagjai és azok a gazdák, akik a 
mintákat beküldték.

Ezúttal Nyárlőrinc adott helyet a ver-
senynek. A művelődési ház nagytermében 
megterített asztal mellett lehetett kóstolni 
a borokat. Lakitelekről, Nyárlőrincről, 
Szentkirályról, Tiszaalpárról és 
Tiszakécskéről érkeztek minták, össze-
sen harminckilenc. A megjelenteket 
Pénzváltó István polgármester köszön-
tötte, majd Papp Kálmán, a hegyközség 
elnöke szólt a 2014-es évjáratról. Az 
is hagyomány, hogy a szakemberekből 
álló zsűri minden minta után elmondja a 
véleményét. Ez azért is jó, mert a gazdák 
tanulhatnak abból, amit hallanak, mert 
nem csak a jó dolgokat, de a hiányossá-
gokat is felemlítik. Ezúttal is pontozásos 
módszerrel bírálták el a borokat. A zsűri 
tagjain kívül a gazdák is kóstolhatták a 
mintákat, és véleményt is mondhattak a 
bírálat végén.

Kisari István, a bíráló bizottság elnö-
ke a verseny végén értékelte a borokat. 

-Mindig nagy megtiszteltetés egy 
borversenyre való meghívás, mert nagy 
felelősség az emberek egy vagy több 
éves munkájáról véleményt mondani úgy, 
hogy annak háttere is legyen, és úgy, 
hogy a borász vállalni is tudja azt, amit 
mond – vélekedett a szakember. Büszke 
vagyok arra, hogy hosszú évek óta része-
se lehetek e hegyközség borversenyének 
zsűrizési munkájában. Talán nem is zsűri-
zési, hanem értékelési munkát mondanék. 
Értékeljük azt a munkát, amit a szőlő- és 
bortermelők az elmúlt időszakban végez-
tek. Ebben az évben összetettebb a kép, 
ami köszönhető a kevésbé szerencsés 
évjáratnak. De itt is bebizonyosodott, 
hogy azok a termelők, akik tudták kezelni 

az évjárat nehézségeit, azok a boraikban 
is megjelentették azokat az értékeket és 
szépségeket, amelyeket a 2014-es évjá-
rat okozott. Érdekes, nagyon összetett 
szortimentet kaptunk. A harminckilenc 
minta szép keresztmetszetet adott a táj 
lehetőségeiről. Fajtákban is színes volt a 
választék, így arra is ráérezhettünk, hogy 
melyek azok a fajták, amelyek hosszútá-
von is előremutatóak lehetnek az egyes 
települések vonatkozásában is. A ter-
melők jelenlétében azonnal értékeltük a 
mintákat, és nem csak pozitív, de negatív 
dolgokat is elmondtunk. Úgy gondolom, 
hogy ez segíti a minőség előremozdulá-
sát. Ezt a minőségi fejlődést egyértelmű-
en lehet érzékelni, függetlenül attól, hogy 
a 2014-es évjárat nem a legszerencsésebb 
volt, de a termelők kivédték az évjárat 
nehézségeit. Természetesen vannak még 
hibák, amit a gazdákkal meg kell beszél-
ni, de a fejlődés töretlen. Összességében 
a borverseny nagyon értékes és szép 
volt. Több olyan bort kóstolhattunk, amit 
őszinte szívvel kívánok, minden magyar 
bort szerető ember asztalára.

A zsűri döntése alapján a legjobb bor 
Lólé István 2013-as Cabernet sauvignon-
ja lett, így ő vihette el a kupát. Különdíjban 
részesült a lakiteleki Papp Kálmán 2014-
es cserszegi fűszerese. Lólé István az 
újabb sikert azzal magyarázta, hogy érett 
szőlőből kell mustot készíteni. A techno-
lógiája az évek folyamán már kialakult. 
Természetesen évjáratfüggő is az, hogy 
milyen lesz majd a bor. Igaz a 2014-es 
év nem volt a legjobb, de 2013-as bora 
még mindig kiváló. A borkészítés már 
egy ideje érdekli. Bodor Mihálytól sokat 
tanult, de a borral foglalkozó televíziós 
műsorokat is szívesen nézi és megpróbál 
minél több, tapasztalatot begyűjteni, és 
hasznosítani. A lakása alatt lévő pince 
klímája megfelelő, mert állandó 14-15 
fokos hőmérsékletet tud tartani. Ezúttal 
öt mintával nevezett. Az új borok közül 
csak a rozékat vitte el a versenyre, a töb-
bit majd a következő évben fogja bemu-
tatni a bíráló bizottságnak. Csak remélni 
lehet, hogy jövőre is hasonló sikereket ér 
majd el.

Lólé István bora lett a hegyközség legjobbja

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. április 20. és 2015. április 24. között a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréjére kerül sor. Kér-
jük, hogy a Polgármesteri Hivatalt a megjelölt időszakban csak halaszthatatlan ügy esetén keressék fel. 
Ügyeletet az 1. sz. irodában tartunk.
Megértésüket köszönjük.

dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt A nett jegyző
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Nem csak a nőnapot, de egyúttal a 
férfiak napját is megünnepelték az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub tagja. 

A jelenlévőket Kiss Jánosné klubve-
zető köszöntötte a művelődési ház nagy-
termében. Sajnálatos módon dr. Vancsura 
István polgármester nem tudott az ese-

ményen részt venni, 
de felesége ott volt, 
és a klub legidősebb 
tagjának, Huszár 
Károlynénak egy cse-
rép virágot adott át. 
Ezt követően vidám 
jeleneteket mondtak 
el a két nemről, és 
egy humoros műsort 
is bemutattak az asz-
szonyok, mivel ők 
többen vannak, mint 
a férfiak. Természete-

sen az ajándék sem maradt el, a nők virá-
got, a férfiak italt kaptak

A nő- és férfinapot azonban megelőz-
te egy fontos munka, a kacsapucolás. 
Novák Lajos és fia, Zoltán ugyanis nem 
kevés kacsát ajánlott fel a klub tagjainak. 

A szárnyasok között volt házi és vadka-
csa, de még liba is. Egy embernek hosszú 
ideig tartott volna kopasztani, felpucol-
ni, ezért megszervezték ezt a munkát. A 
„meghívottak” a Tógyer tanyán találkoz-
tak, hogy megszabadítsák a madarakat a 
tolluktól. Persze olyankor, mikor többen 
végeznek egy-egy munkát, nem hiányoz-
hat az itóka sem, amivel fokozni lehet 
a jókedvet és a kezek gyorsaságát. És 
persze az ugratások, a poénok is „ültek” 
egy-egy alkalommal. A madarak felpu-
colása nem kis időt vett igénybe. Addig, 
míg az asszonyok szorgoskodtak, Bodor 
Ádám lángost sütött nekik, amit megken-
tek fokhagymával, tejföllel és persze sajt 
is került még a tetejére. A szárnyasokból 
készült pörköltet a nő- és férfinap alkal-
mából fogyasztották el a klub tagjai és a 
meghívott vendégek.

Településünkön az első negyedévben 
két lakos lépett a szépkorúak táborába.  
Hetényi Gézáné, leánykori nevén Németh 
Jolán 1925. január 1-jén született, Szabó 
Gáspárné, leánykori néven Lőrincz Ilona 

pedig 1925. február 22-én.
Jolán nénit és Ilona nénit a 90. szüle-

tésnapjuk alkalmából az önkormányzat 
nevében dr. Vancsura István polgármester 
köszöntötte. A virágcsokor mellé Orbán 

Viktor Magyarország miniszterelnöke 
által aláírt emléklapot is átadott az ünne-
pelteknek.

Kedves szépkorú ünnepeltek! A 
tiszaalpári Hírmondó hasábjain keresztül 
is fogadják szeretettel Tiszaalpár lakóinak 
és Önkormányzatának szívből jövő jókí-
vánságait. Kívánunk Önöknek és család-
juknak továbbiakban is nyugalmas, bol-
dog, szeretetben bővelkedő, egészséges 
életet.

Együtt ünnepelték a nő- és férfinapot

Szépkorúak köszöntése

Jókat beszélgettek baráti körben
Március 5-én a Nyugdíjas Baráti Kör nő- és férfinapot ünnepelt. A fiúk már kora délután összeültek, hogy finom szendvicseket 

készítsenek erre az alkalomra. Először Kiss Imre foglalta össze az elmúlt hónap fontos eseményeit egy rövid gyűlés keretében, 
majd köszöntötte a klub hölgytagjait. A férfiaknak Feketéné Marika kedveskedett egy szép verssel. Az ajándékok sem maradtak 
el, a nők egy szál virágot, a férfiak egy doboz sört kaptak. Ezután elfogyasztottuk a finom szendvicseket és süteményeket. Aki 
akart, fogyaszthatott finom forralt bort, forró teát vagy üdítőt. Jó hangulatban gyorsan telt az idő, mindenki nagyon jól érezte 
magát. Jókat beszélgettünk „baráti körben”.
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Malackodtak a motorosok
A hagyományt a mulatsággal öt-

vözte a motoros klub, amikor disz-
nóvágással egybekötött vidám napot 
tartott.

A klub tagjai és a bokrosi, szin-
tén motoros barátaik március 14-én 
szombaton reggel a Kádár Lajos Kö-
zösségi Ház udvarán gyülekeztek. Ezt 
követően elmentek Dragon József 
vállalkozóhoz, aki egy malacot aján-
lott fel, már nem először a klubnak. 
Visszatérve a közösségi házhoz, elő-
ször megkóstolták, milyen cefréből 
készült a pálinka, majd pedig hozzá-
láttak a disznóvágáshoz. A bölléri te-
endőket ifj. Papp József vállalta ma-
gára. Először a régi hagyományoknak 
megfelelően szalmával takarták be a 
malacot, amit meggyújtottak. Mikor 
már elégett a szalma, elővették a gáz-
pörkölőt és azzal folytatták a munkát. 
A szorgos és szakszerű munka követ-
keztében hamar tiszta lett a malac, 
ami után a feldarabolást végezték. A 

húsokat úgy válogatták, hogy hurka, 
kolbász, pörkölt, és sült is legyen be-
lőle. Az asszonyok a hagymás vért 
készítették a reggelihez, és persze sült 
húst és hagymás májat is lehetett hoz-
zá enni. Mindenki tudta a feladatát, 
így gyorsan haladt a munka, és meg-
felelő időben végeztek is.

Estére, a vacsorára már ott voltak 
a klub tagjai párjaikkal és természete-
sen azokat is meghívták, akik támo-
gatják, segítik az egyesület munkáját. 
A jó hangulat biztosított volt, minden-
ki jól érezte magát. Igazi közösségi, 
összetartó esten vettek részt.

Az idei első haltelepítés a Holt-Tiszán
Ebben az évben első alkalommal 

március 25-én telepítettek halat az 
Alpári Holt-Tiszába, a tervezetthez 
képest egy héttel később.

Háromnyaras pikkelyes pontyokat 
telepített a Sporthorgász Egyesületek 
Bács-Kiskun Megyei Szövetsége a 
holtágba. Azért csak ebben az időpont-
ban, nem pedig egy héttel hamarabb - 
mint az a korábbi tervben szerepelt -, 
mert a Tisza vízszintje magas volt, és 
nem akartak kockáztatni egy esetle-
ges árvíz miatt. Akkor ugyanis értel-
metlen lett volna a telepítés. A halakat 
Szajolból hozták. Összesen tizenhat 
mázsát tettek egy helyen, a Nagy ki-
kötőnél a vízbe. Nem akarták ugyanis 
azt, hogy a teherautó elakadjon a sa-
ras úton. A parton népes horgászcso-
port fogadta a rakományt. Amint azt 
Barta Lajos, a helyi horgász egyesület 
elnöke elmondta, az elkövetkezendő 
időszakban minden bizonnyal sokan 
fognak majd a part szélére, vagy csó-
nakba ülni, hogy sikerüljön horogra 

akasztani a pontyokat. Nem csak Ju-
hász János, a halőrök csoportvezetője, 
de a horgászok is, akik látták a telepí-
tést, elégedetten nyilatkoztak a halak 
méretéről.

Egy héttel később ismét telepítést 
hajtott végre a BÁCSHOSZ. Ezúttal is 
háromnyaras pontyok kerültek a holt-

ágba, összesen tizenöt mázsa mennyi-
ségben. A horgászok alig várják, hogy 
horogra kerüljenek. Az elmúlt idő-
szak szeles időjárása nem kedvezett 
a pecásoknak, de azért akadtak olya-
nok, akik büszkén dicsekedtek azzal, 
hogy már fogtak pontyot, pontyokat 
ebben az évben.
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Hat mérkőzés, hat pont, ez eddig a tavaszi mérleg
Február 28-án kezdődött a megyei 

II. osztályú labdarúgó bajnokság ta-
vaszi fordulója. Azon a hétvégén nem 
játszott a csapat, a találkozót későbbre 
halasztották. A következő héten viszont 
már ők is pályára léptek. Az eddig le-
játszott mérkőzésekről Magyar Attila 
edzőt kérdeztük.

Az első tavaszi mérkőzésünkön 
Kerekegyházára látogattunk. Sajnos 
négy eltiltott és két sérült játékosunk 
hiányzott, egy labdarúgónk pedig nem 
tudott eljönni a találkozóra. Katasztro-
fális játékkal ot hagytunk három pon-
tot, mert amit megbeszéltünk taktikát, 
nem tartották be a játékosok. Nem fog-
tuk szorosan a csatáraikat, és egy ilyen 
hibánkat kihasználva megszerezték a 
vezetést. A félidő vége felé Bihari szép 
egyéni akciója révén sikerült egyen-
líteni. A szünetben azt kértem, hogy 
lehetőség szerint ne egy vonalban mo-
zogjunk, hanem mélységből próbáljuk 
felvinni a labdát. A második félidőben 
több helyzetet is kihagytunk, majd egy 
nagy védelmi hiba után Gálfi Mihályt 
kiállították. A megítélt szabadrúgást 
értékesítette ellenfelünk. Ezt követően 
hiába támadtunk, csak a kapufát talál-
tuk el, a hálóba nem jutott be a labda. 
Kerekegyháza-Tiszaalpár 2-1 (1-1). If-
júsági eredmény: 10-1 (3-1)

A következő mérkőzésünket Helvé-
cián játszottuk. A hazai csapat jó játék-
erőt képvisel, szervezett a védelmük. 
Az erős szél sajnos rányomta a játékra 
a bélyegét, sok pontatlan passz volt. 
Az első találatot a hazaiak érték el egy 
kapu előtti kavarodás után. A mi első 
igazi szép támadásunk gólt eredménye-
zett. Dömötör, Bihari, Borsi volt a labda 
útja, ami után a csatárunk egyenlíteni 
tudott. A második félidőben az öltöző-
ben történt beszélgetés hatására jobban 
játszottunk, voltak jó támadásaink. Egy 
jobb oldali beadás után Palásti révén a 
vezetést is megszereztük. Már kezdtük 
elhinni azt, hogy a mérkőzés meglehet, 
csak négy perc volt hátra, amikor ellen-
felünk játékosa 25 méterről hatalmas, 
védhetetlen gólt ért el. Ilyen találatot 
még a tévében is csak ritkán lehet látni. 
A játék képe alapján igazságos ered-
mény született. Helvécia-Tiszaalpár 2-2 
(1-1). Ifjúsági eredmény: 2-2 (0-2)

Az első tavaszi hazai 
mérkőzésünket Bugac 
ellen játszottuk. Tudtuk, 
hogy ellenfelünk milyen 
állapotban van, ennek 
megfelelően védekezésre 
rendezkedtek be a saját 
kapujuk előtt. A kapunkra 
nem voltak veszélyesek, 
de nekünk is kevés moz-
gásteret adtak. A felállt 
védekezés ellen sokmoz-
gásos kombinatív játékra 
lett volna szükség, ami 
nálunk sajnos nem való-
sult meg. Szerencsére Szabó Norbert 
öngólt lőtt, így megszerezte nekünk a 
vezetést. Ez a gól nagyon kellett, mert 
ha 0-0 lett volna az eredmény a szüne-
tig, akkor rosszul is járhattunk volna. A 
második félidőben kicsit javult a játé-
kunk, Palásti révén mi is gól szereztünk. 
Ezt követően még Borsi is betalált. Saj-
nos ezt a találkozót sem tudtuk lehozni 
nagy egyéni hiba nélkül. Kapunk előtti 
szabadrúgásnál a sorfalban lévő játéko-
sunk kifordult, így a labda utat talált a 
kapunkba. Tiszaalpár-Bugac 3-1 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 8-0 (2-0)

A 18. fordulóban a bajnok-esélyes 
otthonába, Városföldre mentünk. Azt 
a játékot, amit elképzeltem, az első fél-
időben sikerült megvalósítani. Az első 
hibánkat azonban könyörtelenül kihasz-
nálta ellenfelünk, és megszerezte a ve-
zetést. A félidő vége előtt emberelőnybe 
kerültünk, de azt kell mondani, hogy ez 
inkább minket zavart meg. A második 
játékrészben már nem játszottunk olyan 
jól, mint az elsőben, hiába voltunk töb-
ben. Nem volt meg az a plusz, ami kel-
lett volna, ráadásul ellenfelünk újabb 
gólt ért el, majd a veterán Nagy Lajos 
révén ismét csak ők voltak eredménye-
sek. Ezt követően akadtak helyzeteink 
nekünk is, de csak Borsinak sikerült 
egyéni alakítás után a kapuba találnia. 
Városföld-Tiszaalpár 3-1 (1-0). Ifjúsági 
eredmény: 5-2 (3-1)

Hétközi mérkőzést játszottunk 
Bócsa ellen, a tavaszi első mérkőzé-
sünk erre az időpontra lett eltolva. Bár 
teljes csapattal tudtunk elmenni, ennek 
ellenére hatalmas hibákat követtünk el 
a védekezésben. Ez egy részt betudható 

a pályának, a nagy szélnek, de a figyel-
metlenségnek is. Már az első 12 perc-
ben kaphattunk volna két-három gólt. 
Szerencsére ez nem történt meg. Ezt kö-
vetően nekünk akadtak helyzeteink, de 
sorra kimaradtak. A második félidőben 
átvettük a játék irányítását, de nem tud-
tunk a kapuba találni. Bócsa-Tiszaalpár 
0-0. Ifjúsági eredmény: 1-6 (1-3)

A Lakitelek elleni mérkőzések 
mindig rangadónak számítanak, attól 
függetlenül, hogy a csapatok milyen 
állapotban vannak. Előtte való héten 
megnéztem ellenfelünk játékát, és lát-
tam, hogy sokat futnak, amihez jó kon-
di szükséges. Tudtam azt, hogy nekünk 
ilyen kondink nincs, de abban bíztam, 
hogy sikerül megállítani őket, mert hi-
ányzik közülük egy jól irányító közép-
pályás. Kicsit visszább álltunk, nem 
akartunk fejjel a falnak menni. Szép 
kidolgozott támadásokat talán egyik 
oldalon sem láttunk. Mind a két félnek 
lecsorgó labdákból akadtak helyzeteik. 
Hozzáteszem, hogy Lakitelek mezőny-
fölényben játszott, amit vártam is. Sze-
rencsére hátul nem követtünk el olyan 
hibákat, hogy gólt kapjunk belőle. 
Azt kell mondanom, hogy elégedettek 
lehetünk a döntetlennel. Tiszaalpár-
Lakitelek 0-0. Ifjúsági eredmény: 2-5 
(0-3)

Megyei III osztályú eredmények: 
Tiszaalpár II-Ladánybene 2-1 (2-1), 
Tiszaalpár II-Orgovány 1-0 (1-0), 
Tiszaalpár II-Balószögi KSE 2-2 (2-0), 
Helvéciai VSE-Tiszaalpár II 1–4 (0-2), 
Tiszalpár II-Szabadszállás 2-2 (1-2), 
Fülöpháza-Tiszaalpár II 1-3 (1-1)
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Május 1. 10:00 Gobelin kiállítás megnyitója 
Helyszín: Árpád Művelődési Ház kamaraterme 
kiállítás időtartama: 2015. május 1- 15. 

Május 2. 09:00 Ötlet klub 13 Egyesület „IdEA- ötlet,  
újdonság, találmány 2015” elnevezésű nemzetközi 
kiállítása és vására. 
Helyszín: Árpád Művelődési Ház nagyterme 
kiállítás időtartama: 2015. május 2-3. 

Május 3. 15:00 Családi délután 
Helyszín: Árpád Művelődési Ház nagyterme 
Ideje: 2015. május 3. 15:00-18:00 
Program: 

- Buri Zsuzsanna kardio-box fitness bemutatója 
- Novák Dóra énekes műsora 
- „Órákon át” című ifjúsági film vetítése.  

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény ideje alatt tartandó programok ingyenesen 
megtekinthetők.

A programváltozás jogát fenntartjuk. 
További információ: 

árpád Művelődési Ház: Tiszaalpár, dózsa Gy. u. 2. Tel.: 76/424-133 

TAVASZKÖSZÖNTŐ 
2015. május 1-3. 
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ÓVodAI BEIrATkozáS
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os ne-
velési évre Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenntar-
tásában lévő Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az 
óvodai beiratkozás időpontja:  2015. április 20-án hétfőn 
800-1600 óráig, 2015. április 21-én kedden 800-1600 óráig. 
A beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intézményvezetői iroda). A 
beiratkozásról szóló fenntartói közlemény megtekinthető a 
település honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett jegyző

A könyvtár új könyveiből ajánljuk
Szakirodalom:
Ron Aharoni: Matematika szülőknek
Manfred Baur: Ősi hüllők birodalma (Mi micsoda)
Roderick Cave: A könyv története
Giulio Enders: Bélügyek: A belek csodálatos világa
Faddi Varga János: Lakomakönyv
Gósy Mária: Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése 
óvodásoknak
Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok 
A honfoglalók viselete
Körmöci Katalin: Óvodapedagógiai kislexikon 
Lapis József: Líra 2.0: Közelítések a kortárs magyar költészet-
hez
Cat Roberts: 60 gumikarkötő és ékszer

Szépirodalom:
Aranysityak : Friss gyermekversek
Bálint Ágnes: Iskola a faliszekrényben
Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka
Lee Child: Bosszúvágy
Robert Galbraith (J.K. Rowland): A selyemhernyó
Mari Jungstedt: Észrevétlen
Lackfi János: Kapjátok el Tüdő Gyuszit!
George R.R. Martin: Sárkányok tánca (Trónok harca 5.)
Christine Nöstlinger: Frici a betegágyban
Timo Parvela: Ella Lappföldön
Alison Ritchie: Misi szupermasinái : A dínódózer
Alison Ritchie: Misi szupermasinái : A turbó tengeralattjáró
Alison Ritchie: Misi szupermasinái : A versenyrakéta
Nora Roberts: A gyűjtő

Felhívás „zÖLdÜLÉSrE”!
2015. május 15-16-17-én ismét lesz az országos 
- nemzetközi - takarítási akció a TeSzedd!
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói 
beneveznek és szeretnénk, ha ismét együtt tehet-
nénk a község és a környezetünk tisztaságáért a 
civil szervezetekkel és a falu lakosságával. Vá-
runk mindenkit!

Képzeld el, hogy csak magadra figyelsz,
hogy nyugodt és energikus legyél,

jól érezd magad a bőrödben
és ezt a környezetedre is kisugározd…
…és ha tenni is kész vagy ezért, gyere,

szeretettel várunk
tiszaalpári jóga óráinkra!

Az első óra ingyenes,
ajándékozd meg magad vele.

„Ahogy a lélek hat a testre, úgy hat a test a lélekre” 
(Yesudian)

Jóga tanfolyam: foglalkozások időpontja 
minden kedden 18:00-20:00 óra.

Helyszín: Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Tiszaalpár, Ady Endre u. 40.

Információ: 20/381-3037.

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás,

bádogozás, horgonyzott
csatorna szerelése

anyagárral 1500,- Ft/fm.

Érdeklődni: 20/923-17-19.

közmeghallgatás
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testü-
lete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján 2015. április 13. (hétfő) 
17:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart. Közmeghall-
gatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, 
Dózsa Gy. u. 2.
Napirendi pontjai: 1.  Tájékoztató szennyvízberuházásról. 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester. 2.  Tájékoztató az 
önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról, költségve-
téséről. Előadó: dr. Vancsura István polgármester 3.  Tájé-
koztató az önkormányzat 2015. évi terveiről, beruházásairól, 
pénzügyi lehetőségeiről. Előadó: dr. Vancsura István polgár-
mester. 4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások.
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Régi, új felületek festése, 
mázolása, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület
színezése, parkettacsiszolás

és – lakkozás.
keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja
Balla zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

MŰANYAG  NYÍLáSzárÓk
ForGALMAzáSA ÉS 

BESzErELÉSE

könyvelés reális áron
Egyéni és társas vállalkozások

könyvelését, teljes körű ügyintézését
vállalom. Magánszemélyek SZJA

bevallását is elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

Érdeklődni lehet: 70-455-5533
MALIMO Könyvelés (Horváth Ferencné)

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.

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
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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 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

Anyakönyvi 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 sem-
milyen 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!

Akiket nagyon vártunk: Novák Dorina (anyja neve: Szabó 
Edina), Pásztor Richárd Dominik (Szepesi Terézia)

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy u. 15. sz. alatt. Érd.: 70/338-
70-15.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. sz. alatt (Polyákfalu), 
irányár: 3.200.000,- Ft. Érd.: 30/721-00-29, 76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. alatt. Tel.: 76/424-
019.
* AKCIÓS ÁRON ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna 
szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm. Érdeklődni: 20/923-17-19.
* Tiszaalpáron a központtól 5 percre, a Dózsa György utcában 
családi ház eladó. Irányár: 3,6 M forint. Érd: 06/70-3141988. 
* Eladó Flobert VZD  pisztoly gyári csomagolásban. Sosem volt hasz-
nálva.
* A fegyver kizárólag szobai céllövészetre, oktatásra, a lőkészség meg-
szerzésére alkalmas. Magyar termék, a Keserű fegyvergyár terméke. 
Eladási ár: 18 000.-Ft.  Érd: 20 390 2918-as  telefonon.
* Kempingbiciklit vásárolna rokkantnyugdíjas olcsón. Tel.: 06/30/3025-
655
* 1 db Ducati rotakapa aprókapás, 1 db KF-04 rotakapa 5 LE. Bridzs 
+ tartalék motorral, 1 db háromszárnyas ablak spalettával 200x110-es 
eladó. Tel.: 06/30/353-3952 Almási

A TISzATáJ HorGáSzEGYESÜLET (székhely: 6066 
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 70., képviseli: Pap Imre elnök) érté-
kesítésre kínálja a tiszaalpári 0281/22 hrsz. alatt felvett, 9 ha 
5855 m2 nagyságú, halastó, patak megnevezésű ingatlanát. 
Kikiáltási ár: 9.000.000,-Ft.
Az ingatlan értékesítésére nyilvános árverést tart, melynek he-
lye, ideje: 6066 Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2. (Művelődési ház), 
2015. április 23., 17.00 óra.
Az árverésen a vevő személyének igazolása mellett a kikiáltási 
ár 10%-val egyenlő összegű bánatpénz egyidejű megfizetésével 
lehet részt venni.
A bánatpénz a nyertes vevő esetén a vételárba beszámít, a nem 
nyertes vevők esetén az árverés lezárását követően azonnal 
visszafizetésre kerül.
A nyertes pályázó, aki az adásvételi szerződést nem köti meg 
az árverést követő 8 napon belül, illetve az adásvételi szerződés 
megkötését követő 30 napon belül nem fizeti meg a teljes vétel-
árat a bánatpénzt elveszíti.


