
A Tiszaalpári Napok 2015 prog-
ramjának összeállításakor a község 
vezetése és szervezői arra törekedtek, 
hogy olyan elemekkel színesítsék a 
falunapi rendezvényeket, melyek még 
nem szerepeltek sohasem a kínálat-
ban. Ekkor vetette fel Csernák Zsolt 
önkormányzati képviselő, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság elnöke a sár-
kányhajózást és egy ehhez kapcsoló-

dó verseny megszervezését. Az ötlet 
megvalósításához Kerekes András 
segítségét kérte. Külön látványosság-
ként ugyanerre a helyre és időpontra 
ökörsütést is szerveztek. 

Több lehetőség közül végül a 
Szegedi Sárkányhajó Egyesület aján-
lata tűnt a legjobbnak a lebonyolítás-
hoz. Az egyesület 2 db 20 személyes 
sárkányhajó, a hozzá tartozó eve-

zők és mentőmellények helyszínre 
szállítását, valamint a két kormá-
nyost biztosította. Az ökörsütéshez 
az „alapanyagot” a CHJAVIZA Kft 
tulajdonosa ajánlotta fel, melyért 
külön köszönetét fejezi ki az önkor-
mányzat. Az ökör megsütését Iglódi 
Ferenc ökörsütő mester vállalta el.

Folytatás a 4. oldalon.

SÁRKÁNYHAJÓZÁS ÉS ÖKÖRSÜTÉS

XXIII. évfolyam IX. szám 2015. szeptember • Ára: 120 Ft

A tartalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Elismeréseket adtak át az ünnepen • Felhívások • Kilencven 
évesek • Megköszönték a családok türelmét • Lovas nap különlegességgel • Szürkemarhát fektetett a csi-
kós • Jubileumi horgászverseny a Holt-Tiszán • Különleges koncert • Találkozás 35 év után • Nemzetközi 
Kézimunka és Kézműves Kiállítás • Halsütés a Tisza-partján • Rockefeller koncert • Felhívás és meghívó •



2. oldal                                                          2015. szeptember

Később tárgyalják
az új adó bevezetését

A helyi adókról szóló törvény ren-
delkezései lehetővé teszik, hogy a 
települési önkormányzat képviselő-
testületei az illetékességi területükön 
helyi adókat, valamint települési adókat 
vezessenek be. A jogszabály alapján 
települési adó lehet bármilyen adó, ha 
annak bevezetését törvény nem tilt-
ja, de nem terhelhet olyan adótárgyat, 
amelyre törvényben meghatározott 
– akár központi, akár helyi – közteher 
vonatkozik. További rendeletalkotási 
korlát, hogy a települési adónak az 
alanya kizárólag magánszemély lehet. 
Tiszaalpár további fejlődése, fejlesz-
tése érdekében saját bevételi forrásra 
van szükség. A fejlesztési források elő-
teremtéséhez a képviselő-testületnek 
döntést szükséges hozni a települési 
adó bevezetéséről. Azért is indokolt és 
szükségszerű települési adót bevezet-
ni, mert az abból származó bevétel az 
önkormányzat bevétele. A települési 
adóból származó bevételt fejlesztési 
célra és a képviselő-testület hatáskö-
rébe tartozó szociális ellátások finan-
szírozására használható fel áll abban 
előterjesztésben, amit testületi ülés 
napirendi pontjai között szerepelt. A 
jogszabályi lehetőségek figyelembevé-
telével valós alternatívaként a magán-
személyek tulajdonában lévő termőföld 
települési adóztatása lehetne az egyik 
megoldás. A termőföld olyan adótárgy, 
amelyet nem terhel törvényben sza-
bályozott közteher. Így a termőföld 
tulajdon után települési adó kivethető. 
Azért is indokolt a termőföldre tele-
pülési adót megállapítani, mert a föld 
jövedelemtermelő képessége jelen-
tős. Tiszaalpár közigazgatási területén 
nagyon sok osztatlan közös tulajdonban 
lévő földterület van, amelyek esetében 
a tulajdonos és a földhasználó személye 
eltérnek egymástól. A földhasználónak 
bejelentési kötelezettsége van az ingat-
lan-nyilvántartási hatóság felé e tevé-
kenységét illetően, ezért a javaslat úgy 
szólt, hogy azon földterületek esetében, 
ahol a tulajdonos és a földhasználó sze-
mélye – az ingatlan-nyilvántartás adatai 
szerint – eltér egymástól, ott az adó 
alanya az ingatlan használója legyen. A 

képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt 
a napirendi pontot elnapolja, és később 
tárgyalja.

Nem lesz város Tiszaalpár
A képviselő-testület már több alka-

lommal tárgyalt arról, hogy várossá 
nyilvánítsák a települést. Ezzel kap-
csolatban pályázatot is adtak be, de 
eddig nem járt szerencsével ez az óhaj. 
Úgy tűnik, hogy egy ideig még nem is 
lesz város Tiszaalpár, pedig egy újabb 
pályázat is beadásra került. A pályá-
zatok elbírálásának határideje 2015. 
július 31. volt. Az önkormányzat azon-
ban nem kapott értesítést arról, hogy a 
várossá nyilvánítása megtörtént volna. 
Közben a területszervezési eljárásról 
szóló Kormány Rendelet kiegészült, 
amely a következő kritériumokat hatá-
rozza meg: A kezdeményezések értéke-
lése során térségi szerepet betöltőnek 
kell tekinteni azt a községet, amely 
esetén a községben dolgozók legalább 
20%-a más településről jár be dolgoz-
ni. Az átlagos városi fejlettségi szintet 
elérőnek kell tekinteni azt a községet, 
amely lakosságszáma a KSH által a 
kezdeményezés elbírálásának évében 
nyilvántartott legfrissebb hivatalos 
adat szerint meghaladja a 10 000 főt 
és az azt megelőző öt évben folyama-
tosan növekedett. A csatornázottsági 
aránynak minimum hatvan százalé-
kosnak kell lenni, csak úgy, mint a 
közművesítettségnek. A belterületi szi-
lárdburkolatú utak aránya legalább 90 
százalékosnak kell lenni, rendelkezni 
kell alapfokú és középfokú nevelé-
si-oktatási intézménnyel, rendőrkapi-
tánysággal vagy helyi rendőrőrssel, 
hivatásos tűzoltósággal, katasztrófa-
védelmi őrssel vagy önkormányzati 
tűzoltósággal. Rendelkezni kell továb-
bá egészségügyi alapellátással, közfi-
nanszírozott egészségügyi szakellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltató által 
fenntartott, illetve működtetett egész-
ségügyi intézménnyel, tanuszodával 
vagy többcélú sportcsarnokkal. Ez 
alapján Tiszaalpár az új jogszabályi 
előírásoknak nem felel meg, ezért a 
városi címre a település jelen fejlettsé-
gével nem tud eredményesen pályáz-
ni.

Utak felújítására pályáznak
A törvény értelmében lehetőség 

van az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok fejlesztése-
inek támogatására. Tiszaalpár önkor-
mányzata is pályázati úton támogatást 
igényelhet a közigazgatási területén, 
saját tulajdonában lévő belterületi 
út, híd és járda felújítására, karban-
tartására. Az igényelhető maximális 
támogatás mértéke a 2013. január 1-i 
lakosságszám alapján történhet. Ez 
Tiszaalpár esetében 181 millió forint, 
mivel a lakosság száma 5094 fő. Az 
önkormányzat felmérte a település 
legrosszabb állapotban lévő utcáit, 
és az alábbiak felújítására pályáz-
nak: Móricz Zsigmond u., Szt. Imre 
tér, Honfoglalás u., Zrínyi Miklós u., 
Jókai Mór u., Vásárhelyi Pál u., Erkel 
Ferenc u., Kölcsey Ferenc u., Bem u., 
Kinizsi Pál u., Zápolya u., Kazinczy 
u., BAjcsy- Zs. u., Új u., Mártírok 
u., Vak Bottyán u., Deák Ferenc u., 
Szt. István u., Kecskeméti u., Iskola 
u., Gróf Széchenyi u., Kisfaludy u., 
Bánk Bán u., Wesselényi u., Katona 
J.u., Dózsa György u., Kossuth Lajos 
u. felújítása.

Szobrot kap Bársony Mihály
Bársony Mihály születésének 

100. évfordulója alkalmából a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy szob-
rot állít a nagy elődnek. A szobrot 
a település központjában álló életfa 
helyére tervezték. Az első ütemben 
a szobor és talapzata valósulna meg, 
a második ütemben, az elkövetke-
zendő évben pedig, a szobor és kör-
nyéke. A képviselők úgy döntöttek, 
hogy elfogadják az előterjesztést, az 
életfát pedig áthelyezik az út másik 
oldalára. 

Nemet mondtak a fóliakertészetre
Több alkalommal is tárgyalt már 

arról a képviselő-testület, hogy fólia-
kertészetet kellene megvalósítani. Az 
önellátás megteremtése, a település 
fejlődésének az alapja, áll az előter-
jesztésben. A fóliakertészet a volt piac 
területén valósult volna meg, de ezt az 
előterjesztést a képviselő-testület nem 
szavazta meg.

A testületi ülésről jelentjük
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Minden év augusztus 20-án, ünnepi 
testületi ülés keretében adják át a ki-
tüntető díjakat, azoknak a helyi polgá-
roknak, akik több évtizede dolgoznak 
Tiszaalpárért.

A település legnagyobb elismeré-
se a díszpolgári cím. Ebben az évben 
Pásztor Gyula a Matic Kft. ügyveze-
tője vehette át ezt a díjat dr. Vancsura 
István polgármestertől. Tiszaalpár 
Nagyközségért Díjat Horti Sándor 
nyugalmazott tanár kapott, Tiszaalpár 
Nagyközség Szolgálatért Díjban pedig 
Bársony Andrásné nyugdíjas tanítónő 
részesült. Ők is dr. Vancsura István pol-
gármestertől vehették át az elismerést. 
Ezt követően a díjazottak köszönetüket 
fejezték ki a képviselő-testületnek, és 
kiegészítették a laudációt, amit róluk 
felolvastak. Amint azt Horti Sándor 
mondta, nem élhet muzsikaszó nélkül, 
ezért a feleségével közösen egy Bach 
művet játszottak el a jelenlévőknek. 

A Tiszaalpári Napok zárásaként au-
gusztus 23-án a művelődési házban a 
Tordai Petőfi Sándor Művészeti Egye-
sület műsorát láthatták az érdeklődők. 
Az egyesület tagjai a tőlük megszokott 
magas színvonalon adták elő program-

jukat. A műsoruk befejezése után a Bu-
gaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület a 
Felül semmi című darabot mutatta be. 
A bugaci színjátszók már nem először 
szerepeltek Tiszaalpáron. Akkor is, és 
most is nagy sikert arattak produkció-
jukkal.

A Tiszaalpári Napok kiemelt támo-
gatói: CHJAVIZA Kft, Nagyközségi 
Önkormányzat Tiszaalpár, Árpád Népe 
Hagyományőrző Egyesület, Tisza Va-

dásztársaság. További támogatók: 
Farkas Csaba és családja, Tiszaalpári 
Sportegyesület, Tiszaalpári Motoros 
Egyesület, Polgárőrség, Rendőrség, 
Csernák Zsolt, Hatvanyiné Boros Ildi-
kó szikvízkészítő.

Külön köszönet a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, valamint Koczur 
Balázsnak és a közfoglalkoztatottak-
nak, akik segítettek a rendezvény lebo-
nyolításában.

Elismeréseket adtak át az ünnepen

A Bársony Mihály Centenáriumi Év hírei
Pár röpke pillanat és már ide is ér 

a várt Mihály névnap. Szeptember 2-án 
ismét összeült az emlékbizottság Biczó 
Mihály elnök vezetésével. Szó volt az 
előzményekről. Megtudtuk, hogy a 
szakmai zsűri elfogadta Mihály bácsi 
szobrának kivitelezését és helyét. Feke-
te Ervin helyi vállalkozót bízták meg a 
talapzat elkészítésével. A szoboravatás 

szeptember 25-én 17 órakor lesz. Vég-
legesítve lett a centenáriumi év prog-
ramja. Döntés született a szeptember 
25, 26,27-i napok műsoráról, amit most 
mindenki megismerhet. Külön említést 
érdemel a népdal és népzenei verseny, 
amely szeptember 18-án 17órakor lesz 
a művelődési házban. Horti Sándor 
művészeti vezetőnél lehet jelentkezni 

azoknak, akik örömmel adnák elő dala-
ikat és a hangszereikkel bemutatkozná-
nak. A programokra mindenkit szeretet-
tel várunk. Minél többen veszünk részt, 
annál jobb lesz a hangulat. „Őrizzük a 
hagyományt, őrizzük a tüzet!”

Jó időt és jó szórakozást kíván az 
Önök hírnöke:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

FELHÍVÁS
Tűzzománc ékszer-
készítő tanfolyamra 
várja a jelentkezőket 
Feketéné Papp Éva keramikus.
A tanfolyam 2015. október 17-
én 17:00 órakor indul a műve-
lődési házban.

FELHÍVÁS
„Fürge Ujjak” Kézimunka és Kézműves Klub ala-
kulásához szeretettel várunk mindenkit, aki heti 
egy alkalommal szeretne hasonló kreatív társaság-
ban eltölteni néhány órát: ötleteket gyűjteni, mintá-
kat cserélni, új technikákat tanulni, csoportosan kiállításokon részt venni, 
kiállítani vagy csak szemlélődni. Jelentkezni lehet: 06/30-957-3594, vagy 
06/70-365-3357 telefonszámon. 
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Szeptember 8-án kilencven éves születésnapja alkalmából 
köszöntötte dr. Vancsura István polgármester és dr. Menyhárt 
Anett jegyző Kovács Józsefnét. Anna néni Szelevényen született 
1925-ben, tíz évvel ezelőtt költözött Tiszaalpárra, az üdülőterü-
letre. Amikor megvette a házat, akkor a javításánál ő segédkezett 
a kőművesnek. Most is nagyon jó szellemi és fizikai frissesség-
nek örvend, rendet és tisztaságot tart maga körül.

Kilencven évesek

SÁRKÁNYHAJÓZÁS ÉS ÖKÖRSÜTÉS
(Folytatás az első oldalról)

Csernák Zsolt ötletgazda és Kerekes 
András szervező különböző csatornákon 
keresztül látott neki csapatok toborzásá-
hoz. A kiküldött meghívók, a kihelyezett 
plakátok és az internetes felhívások hatá-
sára 13 csapat jelentkezett. A csapatok: 
Polgármesteri Hivatal; Matic 1 és 2; Bagi 
Team; Pax Otthon; Öreg Katonák Csapa-
ta; Árpád Népe Egyesület; Tündérrózsa 
Óvoda; Vegyes felvágott; Tiszatáj Team; 
Messze a túlpart; Jobbik; Nyugdíjas Ba-
ráti Kör. A nevezés feltétele mindösz-
sze annyi volt, hogy egy csapatban 20 
embernek kellett lenni. Könnyítés volt, 
hogy egy személy akár több hajóban is 
evezhetett. A 13-as babonás szám nem ri-
asztott el senkit, és ha ez nem lenne elég, 
még az eső is intenzíven elkezdett esni az 
amúgy sem túl barátságos időben. Ekkor 
az ökör már javában sült, sok nézelődőt 
a helyszínre csábítva, hiszen nem min-
dennapi volt a látvány. Már a hajókat sem 
volt egyszerű a partra juttatni, ugyanis a 
felázott talaj miatt a szállító jármű nem 
tudott lemenni. De hála a lelkes csapat-
tagoknak, kézben levitték a víz szélére a 
„sárkányokat”. Közben a nézők is szép 
számmal gyülekeztek, pedig tényleg nem 
volt kegyes hozzánk az időjárás.  Balaicz 
Tibor, a Szegedi Sárkányhajó Egyesület 
elnöke, - aki egyben az egyik hajó kormá-

nyosa is volt - röviden ismertette azt, ho-
gyan kell a hajóba beleülni, hogyan kell 
evezni, mire kell figyelni.

A csapatvezetőkkel a helyszínen meg-
tartott egyeztetés után megtörténtek a 
párosítások. A vízparton felállított alkal-
mi stégről - melyet Boros János ajánlott 
fel, és Csernák Zsolt az öreg katonák 
csapata segítségével hozott használható 
állapotba - megkezdődtek a beülések az 
első versenyre. A csapatok választottak 
maguknak egy dobost, akinek a feladata 
volt a ritmus megadása az evezéshez. A 
lebonyolítás a következőképpen zajlott: 
a stégtől kb. 200 méterre található fél-
szigetig bemelegítés jelleggel eveztek le 
a versenyzők a két hajóval. Ott megfor-
dultak, felálltak a képzeletbeli startvo-
nalra és pisztolylövésre indult a futam. A 
kijelölt cél a nézők előtt a szabad-strand 
vonalában volt. Rendkívül lelkesen eve-
zett minden csapat, de az eredménynél ta-
lán fontosabb volt az élmény, amit ez, az 
eddig páratlan lehetőség nyújtott a részt-
vevőknek. Novák Gábor lelkesedésében 
még a hajóból is kiugrott. Esernyővel, na 
meg némi alkalmi szíverősítővel kiúszott 
a partra, ahol a rögtönzött interjúban el-
mondta: kizárólag az esernyőnek és a 
magánál tartott italnak köszönheti, hogy 
élve megmenekült. Persze azért mindenki 
számára világos volt, hogy Gábor csupán 

a show kedvéért vállalkozott erre a mu-
tatványra. 

A hét futam összesített eredménye 
alapján nagyon kiélezett versenyt látha-
tott a közönség, hiszen a második helyen 
holtverseny alakult ki. Minden csapat 
kitett magáért. A végső sorrend így ala-
kult: 1. Messze a túlpart, 2. Bagi Team, 3. 
Matic 1, 4. Vegyes Felvágott, 5. Matic 2., 
6. Jobbik, 7. Polgármesteri Hivatal, 8. Ár-
pád Népe Egyesület, 9. Tiszatáj Team, 10. 
Öreg Katonák Csapata, 11. Pax Otthon, 
12. Tündérrózsa Óvoda, 13. Nyugdíjas 
Baráti Kör. A győztes csapat névsora: Ba-
logh Roland, Almási István, Bodor József, 
Endre Mihály, Polyák Albert, Bartók Pé-
ter, Bartók Bálint, Bartók Béla, Ifj. Bartók 
Béla, Győri Tibor, Ifj. Győri Tibor, Papp 
József, Dömötör Dániel, Buri Zsuzsanna, 
Pápai Nóra, Varga Mihály, Horváth Zol-
tán, Deák Ferenc, Ivicz Ivett, Ivicz Lázár, 
Ivicz Netta.

A versenyek végére az ökörsült is el-
készült, melynek kiosztásában az Árpád 
Népe Egyesület tagjai segédkeztek, me-
lyért szintén külön köszönet jár. 16 óráig 
még bárki kipróbálhatta a hajókat. Akad-
tak még akkor is érdeklődők szép szám-
mal. A díjak este 7 órakor a Sportpályán 
kerültek átadásra. A szervezők remélik, 
hogy jövőre ismét megszervezhetik a sár-
kányhajózást és a versenyt. 

Presír Ferenc 1925. szeptember 1-én született Tiszaújfalun. 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte őt dr. 
Vancsura István polgármester és Borvák Erzsébet aljegyző Feri 
bácsi a vasúttársaságtól ment nyugdíjba. Feleségét ez év máju-
sában veszítette el. Szőlőhegyi körzetben lakik, és még ebben 
az évben is műveli a kertjét, rendben tartja udvarát, házát.
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Családi polgárőr napot rendezett a 
tiszalpári polgárőr egyesület. Ez volt 
már a harmadik alkalom, amikor nem 
csak a polgárőrök, hanem családtagjaik 
is részt vettek egy vidám délutánon.

A Kádár Lajos Közösség Ház adott 
otthont a délutáni rendezvénynek. A 
program ebéddel kezdődött, amire min-
den polgárőr és családja meghívást 
kapott, csak úgy, mint a támogatók. 
Előtte Bársony István elnök köszöntötte 
a megjelenteket. – Amikor a polgárőrök 
elmennek szolgálatba, akkor az általá-
ban a család rovására történik. Ezzel 
a családi nappal szerettük volna meg-
köszönni házastársainknak, gyermeke-
inknek azt a türelmet, amit tanúsítanak, 
mondjuk úgy, hogy a hobbink, a pol-
gárőr szolgálat iránt – mondta Bársony 
István. Ez az alkalom egy nagycsaládot 
is jelent, a polgárőr családot. Azokat 
az embereket is meghívtuk, akik egész 
évben valamilyen formában támogatják 
a munkánkat. Az egyesületünk 1997 
óta működik, közel hetvenfős tagság-
gal bír, dinamikus, agilis csapat. Talán 
a munkánknak is köszönhető az, hogy 
Tiszaalpár közbiztonsága jónak mond-
ható. 

A polgárőrök főleg a gyerekek-
nek szerveztek programokat. Volt csil-
lámtetoválás, az óvónők segítségével 
kézműves foglalkozás, játszóház. A 
Bársony Lovasudvar tagjai is polgár-
őrök, ők lovas kocsikázásra vitték 
a gyerekeket és a szülőket. Fülöp 
József a Ciróka Bábszínház művésze 
bábelőadást tartott. Nagy érdeklődés 
övezte a fagylaltevő versenyt, ami-

kor is a gyereknek kellett fagylalttal 
megetetni bekötött szemű szülőjüket. 
A férfiak sörivó versenyben jelesked-
hettek. Már az ebéd megkezdése előtt 
Baranyi János és ifj. Barna Sándor 
muzsikája szórakoztatta a jelenlévő-
ket. Természetesen ők is polgárőrök. 
Bársony István ígéretet tett, hogy az 
elkövetkezendő évben is megszerve-
zik majd a családi napot.

Megköszönték a családok türelmét

EGYHÁZI 

SOROK
-  Szeptember 6.-án vasárnap tar-
tottuk a hittanosok tanévnyitó 
szentmiséjét Alpáron és Újfalun.
A 2015./16. tanévünk jelmondata: 
„Tudni akarsz? Tanulj meg látni!” 
- Babits Mihály-
- Az elsőáldozás idén is ősszel lesz. 
Időpontja szeptember 20.-a vasár-
nap. Az Alpári templomban 9:00.
-  A bérmálkozási előkészítő kö-
zépiskolásoknak illetve a felnőtt 
hittan/katekézis/ szeptember 12.-
én szombaton kezdődik 14:00-kor 
az Alpári plébánián.
-  A jegyesek házasságkötési szán-
dékukat minél előbb jelezzék a plé-
bániákon.

Ajánló a könyvtár legújabb könyveiből
Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges 
gyerekek
Gilles Diederichs: Játékos koncentráció
Faragó Krisztina - Varga Péter: Kosár-
fonás
Daniel Goleman: Társas intelligencia
Stephanie Göhr: Horgolt négyzetek, 
színpompás ötletek
Klein Sándor: Az intelligenciától a sze-
relemig 
Remo H. Largo: Kamaszkor
Largo – Czernin: Válás után boldog 
gyerekek?
Allan Pease: Testbeszéd 
Daniel Smith: 100 nagy titok (amire 
nem derül fény soha)
Olga Demidova: Nézd meg, milyen egy 
farm
Bree Despain: The Savage Greace – 
Farkashalál
Kami Garcia-Margaret Stohl: Beautiful 
redemption

Kádár Lajos: Kujtorgó lelkek
Sophie Kinsella: A boltkóros Holly-
woodban
Sophie Kinsella: A boltkóros útra kel
Kozáry Dorka: Marcsi és a nyári kala-
majka
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 
2. (Buli van!)
John Sandford: Elásott préda
Karen Saunders: Én, Suzy P.
Karen Saunders: Suzy P. és a felesleges 
harmadik
Tea Stilton: Rejtély Párizsban
Holly Webb: Cirmi az éjszakában
Holly Webb: A magányos kiskutya

A könyvtár elérhetőségei:
76/598-816
alparbibl@gmail.com
www.alparkonyvtar.hu
Facebook: Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
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Hatodik alkalommal rendezték 
meg Tiszaalpáron a lovas napot. A né-
zők változatos és érdekes, sőt különle-
ges programokat is láthattak.

Augusztus 29-én délelőtt és dél-
után is a fogatosok vették birtokuk-
ba a pályát, akik akadályhajtásban 
mérték össze tudásukat. Rekordne-
vezés született, mert harmincan még 
soha sem vettek részt a versenyen. A 
nagy meleg ellenére is sokan voltak 
kíváncsiak a teljesítményükre. Dél-
ben a Bögi Betyárok tartottak csikós 
bemutatót, majd pedig kamionhúzó 
versenyt láthattak a nézők. Ezt utób-
bi még nem volt soha a településen. 
A 7,5 tonnás járgányt 25 méterre 
kellett elhúzni. Nem volt egyszerű 
a feladat – amint az később kiderült 
– mert az aszfalt nem volt egyenle-
tes, és a huszadik méter táján kicsit 
emelkedett is az út, és ez megnehe-
zítette a húzást. Többen nem is tud-
ták teljesíteni a feladatot. Örvendetes 
dolog, hogy két tiszaalpári vállalkozó 
szellemű fiatalember is megpróbál-
kozott a kamion elhúzásával. Az első 
helyen Bartalos Tamás (Kiskunmajsa) 
végzett, második lett Bognár István 

(Gyömrő), harmadik pedig Gubicza 
Pál (Kiskunfélegyháza). A további 
sorrend: Simondán Vilmos (Gádo-
ros), Gémes Ferenc (Tiszaalpár), Dá-
vid István (Csongrád), Szabó Zoltán 
(Tiszaalpár), Maszlag Máté (Csong-
rád).

Fogatok eredményei, póni ket-
tes fogatok SZLV: 1. Flóring Tün-
de, 2. Flóring József (mind kettő 
Abonyi Imre Lovas Egyesület). 3. 
Szabó Ádám (Fábiánsebestyén). 

Kettes fogatok CAN-C: 1. Besze 
Károly (Jakabszállás), 2. Gubacsi 
Szilárd (Algyő), 3. Józsa László Dá-
vid (Tiszaföldvár) 5. Bibók Károly 
(Tiszaalpár). Kettes fogatok SZLV: 1. 
Németh László (Tiszaalpár), 2. Rózsa 
Mihály (Kunszentmárton), 3. Tarr Mi-
hály (Tiszaalpár).

A verseny ideje alatta bográcsok-
ban finom ételek főttek, zenéről pedig 
ifj. Barna Sándor és Baranyi János 
gondoskodott.

Lovas nap különlegességgel

Nem mindennapi produkciót lát-
hattak a lovasnap alkalmából, azok, 
akik jelen voltak. Délután a Bársony 
Lovasudvar csapata mutatta meg, 
hogy mit tud. 

Műsoruk egy olyan sokré-
tű produkció volt, amely főként a 
csikóskodás elemeiből épült fel ki-
egészítve csapatuk egyedi ötleteivel. 
Csak néhány dolog a különlegessé-
gekből. Asztalhoz ültették a lovat, 
aki egy tál abrakot fogyasztott el. 
Szürkemarhát fektettek, ami nem kis 
bravúrnak számít, és még porondra 
is állították. Na és a tüzes ostor is 
újdonságot jelentett. A közönség lel-
kesen és tapssal fogadta a Bársony 
Lovasudvar csikósait, valamint az 
új tagjukat, a jászsági csikóst Buck 

Viktort.
A bemutató részt vevői: Bársony 

Anett, Bársony Klára, Bay Diána, 

Baranyi Anikó, Buck Viktor, Kis-
Baranyi Eszter, Kiss Tamás, Kecs-
keméti Imre és Szabó Evelin.

Szürkemarhát fektetett a csikós
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Jubileumi horgászverseny a Holt-Tiszán
Az Alpári Tisza Horgászegyesület 

megalakulásának 65.évfordulóját ün-
nepli ebben az évben. 

Ebből az alkalomból augusztus 20-
án a hagyományokhoz híven rendezett 
horgászainak versenyt. Hét kategóriá-
ban és külön egyéni teljesítmény alap-
ján díjaztuk versenyzőinket. Külön 
díjaztuk a legfiatalabb, a legidősebb, a 
legnagyobb halat, valamint a legtöbb 
halat fogó versenyzőt. 

A versenynek 90 versenyző vágott 
neki. A fogás ideje alatt sajnos az idő-
járás nem volt kegyes hozzánk. Kilenc 
órától a verseny végéig kisebb nagyobb 
intenzitással szakadt az eső. A kitartó 
eső mellett többségében törpeharcsákat 
lehetett fogni, de mellettük balin, ká-
rász, ponty és keszeg is akadt a horog-
ra. Az eredményhirdetésre már minden-
ki teljesen elázott, de a versenyzőink a 
végéig kitartottak, amiért ezen időjárási 
körülmények közepette mindenkinek 
külön elismerés jár. 

Négy bogrács marhapörkölt és egy 
bogrács halászlé elfogyasztásával ért 
véget a horgászegyesület ünnepi ren-
dezvénye. Köszönjük mindenkinek a 
részvételt, a rendezésben segítőknek a 
közreműködést. Külön köszönet a tá-
mogatóinknak. 

Következő versenyünk időpontja 
szeptember 26-án a Holt Tiszán törpe-
harcsa fogó csapatverseny lesz. Érdek-
lődni lehet a Brekeke horgászboltban, 
Hunyadi u.42 sz. alatt.

Az. augusztus 20-i horgászverseny 
eredményei, lányok: 1. Patai Adrienn 
2670 gr, 2. Ottó Dorina 2350 gr, Bíró 
Cintia 2020 gr. Nők: 1. Tarjányiné 
Kiss Mária 2410 gr, Tóthné Dömötör 
Edit 2240 gr, Kovács Sándorné 2200 
gr.

65 év feletti férfiak: 1. Patai Ferenc 
5970 gr, 2. Hegedűs Deme Pál 3250 gr, 
3. 

László István 3140 gr. Ifjúságiak: 

1.  Réczi Ákos 2510 gr, 2. Tóth Gergely 
1880 gr, 3. Dömötör Dániel 1730 gr. 
Fiúk: 1. Haticza Máté 3230 gr, 2. Pop-
per Ádám 2560 gr, 3. Ajtai Tamás 2110 
gr, Férfiak: 1. Dömötör János 3640 gr, 
2. Fazekas Zoltán 3260 gr, 3. Hatvanyi 
Ferenc 3060 gr. Családi: 1. Nagy csa-
lád, 2. 

Barta család, 3. Bartus család. Kü-
löndíjazottak: Legtöbb halat Patai Fe-
renc, a legnagyobb halat Góg József 
fogta. A legfiatalabb versenyző: Tóth 
Regina, a legidősebb horgász: Eperjesy 
János volt. 

Az egyesület vezetősége gratulál a 
győzteseknek!

KÜLÖNLEGES KONCERT

Augusztus 19-én egy különleges kon-
certet hallhatott a tiszaalpári közönség a 
Jótanács Anyja templomban. 

Idén Réz Lóránt (a képen balról) jász-
apáti származású orgonaművész fogadta 
el meghívásunkat. Réz Lóránt, az egri 

Eszterházy Károly Főiskola oktatója, va-
lamint az egri Farkas Ferenc Zeneiskola 
orgona tanára. A közeljövőben az ELTE 
pedagógiai karán fog doktorálni. Több 
nemzetközi orgonaversenyen és mester-
kurzuson szerepelt szép sikerekkel. Az 
elmúlt években az olasz orgonairodalom 
került érdeklődése középpontjába. 

Műsorát Bach művekből és az itáliai 
reneszánsz és rokokó legszebb alkotásai-
ból állította össze. A program rávilágított 
az itáliai hatásra Bach művészetében. A 
felcsendülő műveket érzelmes dallamos-
ság, finoman kidolgozott csipkeszerűen 
áttetsző hangzás jellemezte. Műsorát a 
közkedvelt Bach mű zárta: a d-moll toc-
cata és fúga, mely az ifjúság lendületét és 
csapongó érzelemvilágát tükrözte.

A műsor nyitányaként Molnár Döme 
(a képen jobbról) 10. osztályos tanuló, két 
francia barokk művet játszott.
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Találkozás 35 év után

„Naponta húzzuk fel a múlt kútjából 
az emlékvödröket. Vödörnyi szépet, haj-
nalt, alkonyt, régi színeket, emlékeket, 
gyermekéveinket.” Olyan emlékeket, 
amelyek összekötnek bennünket.

35 éve úgy indultunk el a 8. osztá-
lyokból, hogy megváltjuk majd a világot. 
A világmegváltás elmaradt, de mindany-
nyian a magunk módján tesszük, tettük a 
dolgunkat. Édesanyák, édesapák lettünk, 
szakmákat tanultunk. Ért bennünket öröm 
és bánat, de feldolgoztuk és volt erőnk 
felállni.

Az osztálytalálkozó ötlete Magony 
Jancsi és Papp Erzsike agyából pattant ki. 
Természetesen a férj és a feleség is a segít-
ségükre sietett. Erzsike férje, Győri Tibor 
is magára vállalta a több mint egy hóna-
pig tartó hosszú, keresgélő munkát. Elju-
tottak az ország minden tájára, s összeto-
borozták az a,b,c osztályokat. Mindenkit 
szeretettel hívtak és vártak. Magony Jan-

csi és felesége a húst és annak elkészítését 
vállalták. A találkozó helye a vadászház 
volt, ahova az érkezők hozták a finom 
süteményeket, italokat. Volt minden, ami 
szem-szájnak ingere. Az idilli környezet 
hangulatát fokozta az élő zene.

Ölelések, könnyezések, találkozások 
után Erzsike köszöntötte azokat, akik 
megtisztelték egymást, messziről is el-
jöttek, hogy újra találkozzanak egy-egy 
ölelésre, ne csak az interneten lássák 
egymást. Köszöntötték régi tanítóikat, 
tanáraikat: dr. Vancsuráné Marika né-
nit, dr. Hegedűsné Marika nénit, Hortiné 
Sacikát, aki óvó nénijük és tanító nénijük 
is volt a b) osztályosoknak, Horti Sanyi 
bácsit, aki napközis és énektanáruk volt, 
Szederkényiné Ceni nénit (édesanyámat), 
aki 1-2. osztályban tanított bennünket. 
Előjöttek a megtörtént régi-régi esemé-
nyek, diákstiklik. Karithysan: röhögött az 
egész osztály.

„Az ember a meghatódottságtól nem 
is mindig tudja egyszerűen kimondani, 
amit gondol, a szívünk az akadály és a 
gondolataink. Ettől vagyunk azok, akik 
vagyunk, minden rossz emléket elfelej-
tők, s csak a szépre emlékező emberek.” 
Néma felállással emlékeztünk elhunyt 
tanárainkra, osztálytársainkra. Mindany-
nyian sajnáltuk, hogy ti kedves osztály-
társaink, akik éltek, nem jöttetek el.

Elmondtunk mindent, ami az utolsó 
találkozás óta velünk és családunkkal 
történt. Visszaemlékeztünk a családi na-
pokra, a feledhetetlen ízű teákra, szendvi-
csekre. a csínyekre, az együtt töltött kirán-
dulásokra. Még édesapám neve is szóba 
került a tőserdei kirándulásokra emlékez-
ve: az erdész, aki várt bennünket. 

A sok elmondott élmény közben a 
korgó gyomor figyelmeztetett, hogy ide-
je elpusztítani, amit Magony Jancsi sze-
retettel készített. El is csendesedtünk. 
Halkan szólt az élő zene. Mikor mindent 
elpusztítottunk, hangosabb lett a zene, s 
mi hajnalig roptuk a táncot.

Mindannyiunk nevében köszönjük 
Papp Erzsikének, férjének, Tibornak, 
Magony Jancsinak és feleségének, Mari-
kának, hogy megszerveztek ilyen reme-
kül mindent.
Reményik Sándorral búcsúzom:
„Viszontlátásra, - mondom, és megyek. 
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom, 
Sohasem tudhatom: 
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Találkozzunk majd újra, hogy meg-
szoríthassuk egymás kezét.
Vargáné Szederkényi Brigitta Szolnokról

2015. szeptember 25-27. Tiszaalpár prog-
ramok:
2015. szeptember 25. péntek

15:00 – szoboravatás
18:00 – ünnepi koncert a zárdatemplomban
2015. szeptember 26. szombat

10:00 – 13:00 – „várjátékok”
10:00 – 12:00 – kiállításmegnyitó a mű-
velődési házban

10:00 – 12:00 – helyi hagyományokon 
alapuló szakmai továbbképzés óvodape-
dagógusoknak és tanítóknak az óvodában
15:00 – hagyományőrző nap az óvoda-
kertben
17:00 – 18:00 – „Bársony 100” gála-
műsor a Bársony Mihály Népdalkör, a 
Sebő Együttes, Magyar Tekerőzenekar, 
Tallabille Együttes tagjaival

18:00 – vacsora és fosztóbál
2015. szeptember 27. vasárnap

9:00 – tekerős szentmise a jótanács anyja 
római katolikus templomban
10:20 – Bársony Mmihály sírjának 
megkoszorúzása a tiszaújfalui teme-
tőben
11:00 – tekerős szentmise a Szent István 
Római Katolikus Templomban

XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó
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Térségi kiállítás élelmiszerekkel, kézműves termékekkel
Tizennyolcadik alkalommal rendez-

ték meg Kecskeméten, a Kossuth téren 
a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítást.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület nagy figyelmet fordít arra, 
hogy megismertesse és megszerettesse a 
településeken megtermelt kiváló minő-
ségű élelmiszereket, valamint az egyedi 
kézműves termékeket a látogatókkal. A 
kiállításon Tiszaalpár is bemutatkozott. 
A hagyományokhoz híven a polgármes-
terek bemutatják településüket a progra-
mok iránt érdeklődőknek. Dr. Vancsura 
István a település történetét mondta el 
a jelenlévőknek. Beszélt a nagyközség 
két neves szülöttéről, Kádár Lajosról és 
Bársony Mihályról is. A beszédét köve-
tően először az óvodások, majd az álta-
lános iskolások, azt követően a Bársony 
Mihály Népdalkör műsorát láthatták a 
jelenlévők, majd pedig a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes Bársony Mihály cso-
portja szórakoztatta a nézőket. 

A Térségi Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Kiállítás elmaradhatatlan része 

minden évben a zsűrizés. A zsűri elnöke 
Domján Gergely a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetének elnöke volt, további zsű-
ritagok Dr. Lakó Anita a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fő-
osztály Fogyasztóvédelmi Osztályának 
osztályvezetője, Bogasov István Kecs-
kemét térségi ügyekért felelős Tanács-

noka, Trencsényi Gizella a Kecskeméti 
Értéktár Bizottság tagja. A ceremónián 
hét díj talált gazdára. Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat különdíját Kun-
szállás és Tiszaalpár önkormányzata 
nyerte a jurtában berendezett közös ki-
állításukért. A díjak kiosztását követően 
minden kiállító oklevelet vehetett át a 
kiállításon nyújtott színvonalas szerep-
lésért.

Nemzetközi Kézimunka és Kézműves Kiállítás
A Tiszaalpári napok megnyitó ren-

dezvénye a IV. Fürge Ujjak Nemzetkö-
zi Kézimunka és Kézműves Kiállítás 
volt. Összesen 478 alkotást láthattak az 
érdeklődők. A kiállítást azt tette nem-
zetközivé, hogy Szerbiából és érkeztek 
alkotások

Szerbia és Magyarország közöt-
ti kapcsolatot létrehozta a vajdasági 
Óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör 
(Újítók – Feltalálók Egyesületének) osz-
lopos tagja: Szabó György. A kiállítást 
dr. Vancsura István polgármester nyitot-
ta meg. Szerbiából érkező kiállítók:

Snezana Radisič Rakovác 
„Miroškine” Kézműves Kézimunka 
Egyesület vezetője, Anka Lazanov Titel 
Akud „Jovan Popovič” Aktivžena Egye-
sület vezetője, Anka Štangl Čelarevo 
UPI–ČIB Egyesület vezetője Tordáról 
az Orgonavirág Hagyományápoló és 
Kézimunkázó Egyesületbeől: Kónya 
Ilonka, Mészáros Elizabeta, Tóth Vero-
na, Kovács Ljubica és Csonti Irén. Ezen 
kívül: a csongrádi, a lakiteleki kézimun-

kaszakkörből 
a Kecskeméti 
Gobelin Ké-
szítő Klubból 
valamint Kis-
kunfélegyhá-
záról, Hódme-
zővásárhelyről, 
Bodajkról, Sze-
gedről, Csong-
rád-Bokrosról, 
Kecskemétről, 
Budapestről, és 
természetesen 
Tiszaalpárról is 
voltak kiállítók. 
A tiszaalpári kiállítók: Szabó Istvánné, 
Illés Renáta, Bartók Margit, Zaletnyikné 
Almási Mária, Garaczi Sándorné, Mar-
sa Istvánné, Buzder Lantos Jánosné, 
Szatmári Péterné, Bernáth Anita, Török 
Józsefné, Ivicz Györgyné.

Köszönet azoknak, akik bármilyen 
formában részt vettek, segítettek a ki-
állítás létrejöttében: dr. Vancsura István 

polgármesternek, dr. Menyhárt Anett 
jegyzőnőnek, a képviselő-testület tagja-
inak, Kerekes Andrásnak, Bartucz Ist-
vánnak, Barna Anitának, Turi Máriának, 
és az alkotóknak. A kiállítást támogat-
ták: Czinege Manufaktúra, Nagy Zoltán, 
Kapcsándi Zoltán, Papp József, Fonyó 
Bolt, Marsa Istvánné, Gálfi Mihály.  Tö-
rök Józsefné szervező
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Halsütés a Tisza-partján
„A legnagyobb gondolatok mindig 

egyszerűek.” Ez az egyszerű gondolat 
hozza évről évre a Baráti Kör tagjait a 
Holt-Tisza partjára halat sütni. 

Már azt hittük, cserbenhagyott ben-
nünket a nyár a halsütő piknikünkön. De 
megkönyörült rajtunk az időjárás. A szél 
szendergett, az eső is csak egy húsz perc-
re zavarta meg a kellemes nyárutót.

Fekete Feri, Góg Miska, Sántháné Gi-
zike, Feketéné Marika esernyő alatt sütöt-
ték a barátaiknak a tiszai halat. Lakiteleki 
és alpári barátaink finom sütikkel emelték 
az étkek élvezetét. És hogy még többet 
tudjunk enni, nem maradt el Boros Jancsi 
kellemes zamatú vörös és fehér bora, és 
egy-egy kupica jófajta pálinka is emelte 
étvágyunkat. Igaz, most nem szólalt meg 
a hegedű, de beszélgetéssel is úgy eltelt 
az idő. Hiszünk a mindennapi élet apró, 
meghitt örömeiben. Köszönjük ezeket az 

örömöket azoknak is, akik a halat kifog-
ták. Reménykedünk abban, hogy jövőre 
ez a hagyomány nem szakad meg. Köszö-

nünk mindent azoknak, akik dolgoztak, 
azok nevében, akik csak ettek:

Szederkényi Zoltánné Ceni

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna

szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm. Érdeklődni: 20/923-17-19.
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AJÁNLJA FEL ADÓJA 20 %-ÁT ÖNMAGÁNAK!
A 2014. január 1-jetől hatályba lepett személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a ma-

gánszemélyek által kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre 20%-os adó visszaigénylési lehetőség 
vehető igénybe!

„Fennáll a veszélye, hogy pár évtized múlva szinte alig lehet majd nyugdíjhoz jutni. Míg ma 
egy nyugdíjba vonuló munkavállaló a fizetése 80 százalékát kapja meg nyugdíjként, addig ez 30-
40 év múlva 20-30 százalékra csökkenhet. A lakosság egy része már kezdi felismerni a problémát, 
és egyre többen döntenek úgy, hogy a jövedelmük egy nagyobb százalékát utalják nyugdíjpénztári 
számlájukra. Az öngondoskodás azért is fontos, mert jelentős ütemben öregszik a társadalom, így a 
jövőben egyre kevesebb eltartó jut majd egyre több nyugdíjasra.” (Portfolio.hu) 

Belegondolt már abba, miből fog majd élni nyugdíjas korában? 
A megtakarítási idő szempontjából a legkedvezőbb helyzetben a mai harmincas éveikben járók 

vannak. Elegendő idejük van kisebb állománydíjjal is jelentős összeget összegyűjteniük. Ha még 
van legalább 8-10 éve a nyugdíjas korig, akkor is érdemes belevágnia. Az évenkénti adó visszaigénylésnek és az Allianz Élet-
program hozamainak köszönhetően 20-30 %-kal ér majd többet megtakarítása, amit nyugdíjba lépésekor egy összegben, vagy 
akár havi járadék formájában is felvehet. Mindeközben egy életbiztosítási védelem is áll Ön mögött!

Szükséges feltételek: magyar állampolgárság, adóköteles jövedelem, nem elért nyugdíjszolgáltatási jogosultság
A tájékoztatás nem teljes körű.

További részletes információért hívjon bizalommal. 
Némethné Faragó Erika Tel.: 06 30/325-4988

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 13-16 ÓRÁIG  ÜGYFÉSZOLGÁLAT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak,
akik férjem, édesapánk 

Kalmár Róbert
halála miatt érzett mély

fájdalmunkban velünk együtt
éreztek, és azoknak, akik

segítséget nyújtottak nekünk.

Kalmárné Palásti Mónika,
Kalmár Gréta és Kalmár Petra

ELVESZETT

Augusztus 15-én Tiszaalpáron elve-
szett egy 9 éves lány yorki kisku-
tya. A kutya beteg, rendszeres or-
vosi kezelésre szorul. A megtaláló, 
nyomravezető 50.000 Ft jutalomban 

részesül! Aki tud valamit a kutya hollétéről, hívja a 
0630/265-1611-es telefonszámot!

Rockefeller koncert
A labdarúgó pálya melletti színpa-

don több fajta zenei stílus mutatkozott 
be a Tiszaalpári Napok alkalmából. 
Szombaton délutántól egészen estig 
váltották egymást a fellépők.

Az esti műsor leghangosabb prog-
ramja a Rockefeller együttes koncert-
je volt. A hódmezővásárhelyi banda, 
nevükhöz méltóan főleg rock számo-
kat adott elő. Előnyben részesítették 
azoknak a magyar zenekaroknak a 
számait, amelyet már jól ismer szinte 
mindeni. Minden esetre jó hangulatot 
csináltak. A színpad előtt lévők közül 
sokan velük együtt énekelték a dalla-
mos számokat.
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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

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

FELHÍVÁS és

MEGHÍVÓ
 Bársony Mihály Centenáriumi Év alkalmából a 

rendezvényeket irányító emlékbizottság 2015. szep-
tember 18-án pénteken 17 órakor Bársony Mihály 
népdaléneklő és népihangszer-játék versenyt hirdet 
és rendez Tiszaalpáron lakó felnőttek és gyerme-
kek részére a művelődési házban. Mindkét kategó-
riában az első három helyezett értékes jutalomban 
részesül, és szerepelhet a szeptember 26-i Bársony 
Mihály emléknap és tekerőlantos találkozón.

Felhívjuk az énekelni és zenélni tudó helyi lako-
sokat ezen egyedülálló rendezvényre történő jelent-
kezésre.

Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen: 
Bársony Andrásné Rózsánál (30/684-9060), Barna 
Anitánál (30/587-0908), Kerekes Andrásnál (70/314-
1988), Horti Sándornál (76/421-843 vagy 30/390-
1011).

Ezen egyedülálló eseményre tisztelettel és népda-
los kedvvel meghívjuk a nagyközség minden érdek-
lődő lakosát.
Bársony Mihály Centenáriumi Év Szervező Bizottság
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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.

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.

LETTÜNK!
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Az üzletünkben keresse a TOP 100-al jelölt termékeinket, 
amelyet tartósan alacsony áron kínálunk Vásárlóinknak.

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!

WWW.GOODSMARKET.HU

* 20 q kukorica, egy új villanymotor és egy új mini hangfal eladó. 
Érd.: 76/715-725.

* Eladó 87 m2 sorházi lakás. Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 68/d. Érd.: 
76/424-092.

* A Fricska presszóba pultost felveszünk. Érd.: személyesen vagy 
a 76/424-152-es telefonszámon.

* Galambok eladók költözés miatt. Borsihalmi körzet 56. Alatt.
* Idősek gondozását saját otthonunkban vállaljuk. 24 órás felügye-

let, teljes ellátás. Tel.: 06/30/300-4387.
* Eladó ház, régi építésű, részben felújított 1,2 millió. Tel.: 

06/30/300-4387.
* Szennyvízvezeték kiépítése rövid határidővel. Rászorulóknak 

részletfizetés. Tel.: 06/30/300-4387.
* Eladó új nagyméretű babzsákfotel. Érdeklődni: 06-20/390-2918.
* Angolul jól beszélő tanulót keresek 5. és 7. osztályos fiúk mellé 

beszéd- és nyelvgyakorlás céljából. Érd.: 06/30/300-4387.
* Vállalkozásra és lakhatásra alkalmas épület eladó, akár részletre 

is. Tel.: 06-70/4343-484.
* Új állapotban lévő 3 méter x 2 méter középszőnyeg reális áron 

eladó. Érd.: 306693-22-34.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy M. u. 15 sz. alatt. Érd.: 

70/388-70-15.
* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-744.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona J. u. 31. sz. alatt (Polyákfalu), 

irányár: 3.200.000 Ft. Érd.: 30/721-20-29, 76/425-700.
* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna 

szerelése anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.
* Eladó 10 db új mintás fehér üvegtégla 400 Ft/db. Érd.: 30/22-

77-132.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty M. u. 5. sz. alatt. Tel.: 

76/424-019.
* Az Alpári Tisza Vt. összkomfortos, berendezett albérletet keres 

hosszútávra. Telefon: 06-70/377-1828.
* Tiszaalpáron üdülő albérletbe kiadó (Tiszavirág u. 10.) T: 

0630/630-1122

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Varga Balázs és Kőszegi Klaudia 
Emerencia.
Akiket nagyon vártunk: Török Áron (anyja neve: Szabó 
Zita), Tervik Miranda Zoé (Szekszárdi Anikó), Rácz Roland 
(Dorogi Dóra). 
Akiket elveszítettünk: Kalmár Róbert (1970), Tanú Teréz 
Hildegárd testvér (1924).


