
Március 7-én közmeghallga-
tást tartott Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-
testülete a Művelődési Házban.

A közmeghallgatásnak két 
főbb napirendje pontja volt, 
melynek keretében dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere 

ismertette a jelenlévők számára 
az önkormányzat elmúlt évben 
végzett tevékenységét, majd 
beszámolt az ez évre vonatkozó 
tervekről.

A közmeghallgatás elsődleges 
célja, hogy a település lakosai ész-
revételeiket, javaslataikat esetle-
gesen felmerülő problémáikat 
illetve a polgármesteri és képvi-
selői munkával kapcsolatos kér-
déseiket feltehessék Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzat kép-
viselő-testületének, és azokra 
választ kapjanak.

A nagy érdeklődést övező nyílt 
testületi ülés részleteit újságunk 
második oldalán találják.

Közmeghallgatást tartott Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete
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ÚJRA  TeSZedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Magyarországon, április 28. 

- május 1. között ismét meg-
hirdetik az európai takarítási 
akciót, a TeSZedd! önkéntes 
mozgalmat, melyben az elmúlt 
években a tiszaalpáriak ösz-

szefogva, egy cél érdekében 
figyelemre méltó teljesítményt 
értek el a takarítási akciójuk-
kal. Reméljük idén ismét szá-
míthatunk az aktív részvételre 
a tanulók, a civil szervezetek 

és a lakosság részéről. Kapcso-
lattartó dr. Halász Mátyásné, 
akit az iskolában lehet elérni 
az információk, a nyomtatvá-
nyok, a zsákok és a kesztyűk 
ügyében.



A képviselő-testület évente legalább 
egyszer, előre meghirdetett közmeg-
hallgatást tart, amelyen a település lako-
sai és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javas-
latot tehetnek. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
március 7-én tartotta közmeghallgatá-
sát, melynek keretében a tiszaalpáriak 
feltették kérdéseiket a képviselőtes-
tületnek. A nagy érdeklődést övező 
közmeghallgatásnak két főbb napiren-
di pontja volt. Dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere ismertetett a 
jelenlévők számára, hogy Tiszaalpár 
sikeres éven van túl, hiszen az elmúlt 
évben a település mind gazdaságilag 
mind kulturálisan eredményes évet zárt. 
Több nagy beruházás is a végéhez ért a 
2015-ös esztendőben, melyből az egyik 
legkiemelkedőbb, a 2012-ben elkezdett 
szennyvízberuházás. A polgármester az 
után, hogy beszámolt a település elmúlt 
év főbb beruházásairól, ismertette az idei 
évre vonatkozó terveket, melyből vilá-
gossá vált, hogy további felújítási mun-
kálatokat terveznek Alpáron, melynek 
keretében korszerűsítenék a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz tartozó 
Árpád Fejedelem Általános Iskolát. A 
polgármester hozzáfűzte, hogy az isko-
la korszerűsítése már régóta húzódó 

problémát jelent 
a községben, így 
idén egy esetle-
ges nyertes TOP-
os pályázatból 
fedeznék- a két 
orvosi rendelőn 
túl- az általá-
nos iskola külső 
szigetelésének 
anyagi költsége-
it. A polgármes-
ter a költség-
vetés kapcsán 
m e g j e g y e z t e , 
hogy lényegesen szűkösebb a község 
önkormányzatának ez évi költségveté-
se, ettől függetlenül azonban az önkor-
mányzat által fenntartott intézmények 
üzemeltetése biztosított az idei évre is. A 
beszámolók után a lakosok észrevételei 
következtek, melyek többsége az utak 
helyreállításával kapcsolatban érkezett 
a vezetőség felé. Sokan érdeklődtek a 
szennyvízberuházáskor befizetett önré-
szük sorsáról is, melynek kapcsán, dr. 
Vancsura István elmondta, a lakosok 
egy része teljes összegben fizette ki a rá 
eső részt, mások azonban a lakástaka-
rék pénztáron keresztül fizetnek, mely 
2018-ban zárul le, így csak ezután dön-
tenek az önrész esetleges visszafizetésé-

ről. A felszólalok egy része panaszt tett 
a településen kóborló kutyákra is, akik 
gyakran támadják meg a babakocsival 
vagy kerékpárral közlekedő édesanyá-
kat és gyermekeiket vagy zavarnak meg 
időseket a bevásárlások alkalmával. Az 
ebek elszállítása és elhelyezése azonban 
nem kis anyagi terhet ró az önkormány-
zatra, éppen ezért a vezetőség arra kéri 
azokat, akik a későbbiekben is talál-
koznak a felmerülő problémával, hogy 
amennyiben birtokukban áll a kutya 
tulajdonosának kiléte hozzá forduljanak 
panaszaikkal. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
továbbra is kéri a település lakosait, 
hogy észrevételeikkel a jövőben is for-
duljanak hozzájuk bizalommal.

Pályázati összegből
újulnának meg

a háziorvosi rendelők
Teljesen megújul dr. Vancsura 

Zoltán háziorvos rendelője, melynek 
anyagi költségeit TOP-os pályázatból 
finanszírozná Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata. A beruházás anya-
gi költségeit, - mintegy ötvenmillió 
forint- egy esetleges nyertes pályá-
zatból finanszíroznák, melynek elbí-
rálásáról augusztus-szeptember kör-
nyékén várható döntés. A kivitelezés 
a szolgálati lakás felújítását is érin-
tené. A II. számú háziorvosi rendelőn 
kisebb mértékű  felújítás szükséges, 
mely dr. Taricska Tibor háziorvos 
rendelőjét érintené. Ez nagyjából tíz-
millió forintból újulna meg, a felme-

rülő költségeket szintén egy esetleges 
nyertes Leader pályázat támogatná. 
Így mindkét orvosi rendelőnk maxi-
málisan megfelelne a szakmai előírá-
soknak.

Hozzáfogtak a külterületi 
utak javításához

Tiszaalpáron az elmúlt hetekben fog-
tak hozzá a település külterületi útjainak 
javításához, a munkálatok folyamatosan 
zajlanak azokon a területeken melyek 
az utóbbi időben szinte járhatatlanná 
váltak. A felújítási munkálatok egyaránt 
érintik a tiszaalpári és a tiszaújfalui 
részeket is, így többek között a határ 
utak, a réti utak, de a Zárdatemplomtól 
a Fodor majorig is teljesen megújulnak 
az útszakaszok.

Térburkolattal látják el 
az Alkotmány utcai

parkolókat
Elfogadta Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzatának képviselő-testülete, 
az Alkotmány utcai parkolók térburko-
lattal történő ellátása vonatkozásában 
beérkezett pályázatot. A kivitelezés a 
Gazdabolt és a Gyermekorvosi Rendelő 
között található szakaszt érinti. A mint-
egy tízmillió forintos beruházáshoz 
hamarosan hozzáfognak a szakembe-
rek. A képviselő-testület emellett továb-
bi parkolók kiépítését és felújítását is 
tervezi, melynek egyik állomása a Szent 
Imre téren található, II. számú háziorvo-
si rendelő. A testület döntött, a rendelő 
előtt történő parkoló kialakításához ter-
vezői árajánlatokat kér.
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Közmeghallgatás keretében tehették fel kérdéseiket a tiszaalpáriak
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Ajánló a könyvtár
új könyveiből

Addison Sarah Allen: A barackfa titka
J.L. Armentrout: Shadows – Árnyak
Barna Sándor: Alázatosan jelentem
Bársony István: Tavaszi szalonkázás
Bíró Imre: Szuperrepülők
Linda Castillo: Az alagút
Lee Child: Néma város
Fábiánné Szenczi Ibolya: Csongrád város 
irodalmi öröksége
Lauren Morill: Vakrandi a végzettel (LOL 
könyvek)
Nyeste Beatrix: Körömdíszítés
Kristina Ohlsson: Mio blues
Darren Shan: ZOM-B : város (3. rész)
Geronimo Stilton: Stiltonix kapitány űr-
menyasszonya
Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése
Wass Albert: Eliza és a ház, amit Jacob épített I-II.
Michael Weis: Az Iszlám Állam

PÁlYÁZATI FElHÍVÁS

EgYHÁZI SoRoK
Keresztelési időpont: Újfalui temp-

lom   ápr. 16. szombat   9:30
 Kérjük a jegyeseket, hogy esküvőjük 

előtt minél előbb jelezzék házasságkötési 
szándékukat. Személyesen a plébániá-
kon.

A jótanács Anyja Templom búcsú-
ja május 1.-én lesz 10:00-kor. Az ün-
nepi szentmisét bemutatja Főtisztelendő 
Máthé György c. prépost, Szolnok Bel-

városi templom plébánosa. Az ünnepi 
szentmisén kerül sor a felújított kőkereszt 
megáldására is. Ezen a vasárnap estén 
az újfalui templomban 18:00 órakor 
lesz szentmise.
Kedves Szülők!

A jövő tanévre írassák be gyerme-
küket hitoktatásra. Ahogy megígérték a 
keresztelő alkalmával. Május 20.-ig van 
erre lehetőség!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 65/2016. 
(III.31.) Ktr. számú határozata alapján 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat tulajdonában lévő nyárfarönkök 
értékesítésére.

Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata pályázatot hirdet letermelt, 
besarangolt, méretre vágott, bedepózott 
kb. 23 m3 nyárfarönkök eladására. 

A nyárfarönkök ipari méretűek: 2,5 
méter- illetve 1,25 méter hosszúságúak, 
és 20-60 cm átmérőjűek. A farönköket 
csak olyan magánszemélynek, jogi sze-
mélynek vagy más jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetnek tudjuk érté-

kesíteni, aki azokat egyben (a teljes meny-
nyiséget egyszerre és egyidőben) meg 
tudja vásárolni.

A kb. 23 m3 faanyag elszállításáról 
egyösszegű befizetés után a nyertes pá-
lyázónak kell gondoskodnia.

A pályázatokat legkésőbb 2016. ápri-
lis 26. napján 11 óráig kell egy eredeti 
példányban eljuttatni Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalába (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.).

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani 
zárt borítékban “ PÁLYÁZAT NYÁR-
FARÖNKÖK MEGVÁSÁRLÁSÁRA. 
FELBONTANI CSAK A MEGADOTT 
HELYEN ÉS IDŐBEN” jeligével lehet.  
A borítékon fel kell tüntetni az ajánlatte-

vő nevét, címét. Ennek hiánya a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után.

Az eladásra felkínált fa a Fecske 
utca végén megtekinthető. A fa meny-
nyisége helyszíni szemle útján történő 
megtekintéssel vizsgálható.

A nyertes pályázó kiválasztása a 
legmagasabb vételár-ajánlat alapján 
történik.

A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázatot annak vala-
mennyi fázisában visszavonja, érvényte-
lennek vagy eredménytelennek nyilvánít-
sa vagy új pályázatot írjon ki. 
Tiszaalpár, 2016. április 6.

dr. Vancsura István s.k. polgármester

PÁlYÁZATI FElHÍVÁS

Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
63/2016.(III.31.) Ktr. számú határozata 
alapján nyilvános pályázatot hirdet az 
alábbi Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítésére
Hrsz     Terület (m2)          Megnevezés
2343           545            Lakóház, udvar,
             gazdasági épület

       Cím   Irányár
6066 Tiszaalpár,           1.300.000 Ft
  gr. Széchenyi
   István u. 2/1.

A pályázatot szabályosan benyújtók-

nak, a pályázati kiírásban részletezett 
feltételek szerint, a bontás alkalmával 
árverés megnyitásával lehetőségük van 
ajánlatuk módosítására.

A pályázatokat legkésőbb 2016. má-
jus 13. napján 11 óráig kell egy eredeti 
példányban eljuttatni Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalába (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.).

Az ajánlatokat érvényesen benyúj-
tani zárt borítékban “PÁLYÁZAT A 
TISZAALPÁR 2343 HRSZ-Ú INGAT-
LAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA  FELBON-
TANI CSAK A MEGADOTT HELYEN 
ÉS IDŐBEN” jeligével lehet.  A boríté-
kon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, 

címét. Ennek hiánya a pályázat érvényte-
lenségét vonja maga után.

Részletes pályázati kiírás igényel-
hető Dr. Menyhárt Anett jegyzőtől 
(6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. tel: 
76/424133/106 mell.) vagy letölthető az 
önkormányzat honlapjáról.

A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázatot annak vala-
mennyi fázisában visszavonja, érvényte-
lennek vagy eredménytelennek nyilvánít-
sa vagy új pályázatot írjon ki.

Tiszaalpár, 2016. április 5.

dr. Vancsura István
polgármester

Anyakönyvi hírek
Születtek: Szappanos Csenge (Gál Csilla), 
Lingurárin Máté (Lingurárin Gabriella).
Házasságot kötöttek: Fiedler Nándor 
Ferdinánd és Fiedler-Zámbori Barbara, 
Bársony István és Bársonyné Lévai 
Mária, Koczur Balázs és Koczur Balázsné 

(Lévai Tünde Lídia).
Elhunytak: Kordik András (1948-2016), 
Túri László (1923-2016), Marsa László 
(1956-2016), Czímer Illés (1946-2016), 
Danka Józsefné Turi Veronika (1926-
2016).
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Méltón emlékeztünk az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire

Tiszaalpáron március 11-én emlé-
keztek az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata ünne-
pi megemlékezést tartott Petőfi Sándor 
szobránál, melyen a Bársony Mihály 
Népdalkör mellett az Árpád Fejdelem 
Általános Iskola 6. osztályos tanulói 
adtak ünnepi műsort. Dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere ünnepi köszön-
tőjében elmondta, a magyarság egyik leg-
nagyobb ünnepe március 15.-ke, éppen 
ezért kötelességünk ennek emlékét ápolni 

és megőrizni, hisz szabadnak lenni nem 
azt jelenti, hogy nincs felelősségünk vagy 
kötelezettségünk, a szabadság egy olyan 
ideális állapotot jelent melyért háborúk 
és forradalmak törtek ki. Ebben a gondo-
latkörben kell az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc lényegét keresnünk, 
hiszen ezért a szabadságért vonultak 
utcára a márciusi ifjak, akik cselekede-
teikkel örökre meghatározták a magyar 
történelmet, melynek emléke nem múlik 
el soha és csak reménykedhetünk abban, 
hogy az utókor számára is meghatározó 

jelentőséggel bír majd. Az idei megem-
lékezésen az iskola 6. osztályos tanulói 
és felkészítő pedagógusaik biztosították 
a megemlékezőket arról, hogy a sza-
badságharc és forradalom nyomai nem 
múlnak el nyomtalanul a jövő generáció 
számára sem.

Az iskolások ez alkalommal is szín-
vonalas produkcióval tisztelték meg az 
ünnepi megemlékezést, melyet a Bársony 
Mihály Népdalkör tagjainak fellépése 
előzött meg. A megemlékezést koszorú-
zás követte.

Tájékoztató a Gondozási
Központ által nyújtott

szolgáltatások
térítési díjáról

A Képviselő – testület minden év áp-
rilis 01.-től módosítja a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások intézményi 
térítési díját. Ami idén az alábbi össze-
gekben lett meghatározva:

A szociális étkeztetés intézmény té-
rítési díja: elvitellel 550.-Ft/adag, ház-
hoz szállítással 650.-Ft/adag.

A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díja: 500.-Ft/óra

Az Idősek Otthona intézményi térí-
tési díja: 75. 035.-Ft/hó

A szolgáltatásokkal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

Köszönet a felkészítésért!
Nagyon szépen köszönjük Bondár 

Enikőnek, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola magyar nyelv és irodalom sza-
kos pedagógusának a Dr. Szabó Miklós 
országos szövegértési versenyre való 
felkészítést. A kiskunhalasi Bibó István 
Gimnázium által meghirdetett orszá-
gos szövegértési versenyen, az alpá-
ri iskola először vett részt, melynek 
területi válogatásán bejutott Juhász 
Katalin Szimonetta lányom a verseny 
döntőjébe, amit Kiskunhalason, a Bibó 
István Gimnáziumban tartottak, március 
18-án. A megmérettetésen a közösen 
végzett, kitartó munkájuknak köszön-
hetően nagyon szép eredmény sikerült 
elérniük, hiszen az ország több pontjáról 
érkező mintegy harminckét résztvevő 
közül, Katika a huszadik helyen végzett. 
Tanárnőnek sok sikert és jó egészséget 
kívánunk a további munkájához.

Tisztelettel: Juhász Ferencné Zsuzsa



Jótékonysági futást és családi napot 
tartott április első hétvégéjén a Római 
Szent Franciska Karitász Csoport. A 
nagy érdeklődést övező rendezvény a 
Termelői Piac és a Karitász csoport 
népszerűsítését szolgálta, melyet a helyi 
szervezet tagjai futással és vetélkedők-
kel tettek izgalmassá. A reggeli órákban 
rajtoló jótékonysági futásnak harminc-
hét regisztrált tagja volt, akik három 
távból választva, a KaritászPontból 
indulva közelíthették meg a piacot, 
ahol a sportos fiatalokat a helyi terme-
lők kóstolóval vártak. A futás nem csak 
a gyermekek körében volt népszerű, 
hiszen a szervezők gondoltak azokra a 
szülőkre is, akik csemetéjükkel együtt 
szeretnének célba érni, így három részt-
vevővel a babakocsis kategória ver-
senyzőit is jutalomban részesítették. A 
0,5 km-es babakocsis távban az első 
helyen holtverseny alakult ki, hiszen 
Csernák Csanád és édesanyja egy-
szerre lépték át a célvonalat Kerekes 
Eszterrel és édesapjával, míg a képze-
letbeli dobogó második fokára  Kis- 
Szabó Laura és édesanyja állhatott fel. 
A legnépszerűbb kategória a 0,5km-es 
gyerek táv volt, ahol végül Kis- Szabó 
Amandának sikerült elsőként a célba 
érnie, őt követte Gyerkó Edit és Gyerkó 
Pamela. A gyerekek jutalma arcfestés 
volt, amit a helyszínen rögtön bevált-
hattak. A 2 km-es fiú távban Kovács 
Istvánt Nagyházi Erik és Nagyházi 

Kevin követte. Ugyanebben a távban 
a lányoknál Mezei Fanni ért elsőként 
a célba, a dobogó második és har-
madik fokán pedig Peschling Kira és 
Juhász Katalin osztoztak. A jótékonysá-
gi futás 4 km-es szakaszára mindössze 
egy jelentkező akadt, Szabó Melinda 
személyében, akinek, ha versenytárssal 
nem is, de a szembeszéllel minden-
képpen meg kellett küzdenie a célba 
éréshez. A kategóriák dobogós helye-
zettjei oklevéllel és piaci krajcárokkal 
lettek gazdagabbak, melyeket a piacon 
áruló helyi termelőknél válthattak be.  
Bártol Réka, a Római Szent Franciska 
Karitász Csoport helyi vezetője az ese-
mény kapcsán elmondta, Tiszaalpáron 
széles a helyi termelők palettája, akik 
közül sokan kiviszik portékájukat a 
helyi Termelői Piacra, ahol csak nagyon 

ritkán lehet érdeklődőkkel, vásárlókkal 
találkozni. A Római Szent Franciska 
Karitász csoport szervezésében megva-
lósult sportos nap mindenesetre bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 
a gyerekek a játékos feladatok mellett 
lekvárt, helyben készített kenyérlángost 
és tepertőpogácsát valamint házi füstölt 
sajtot, mézet és tökmagot is kóstolhat-
tak, a sütemények és egyéb finomságok 
mellett.

A Római Szent Franciska 
Karitász csoport ezúton köszöni a 
segítséget, Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának, a Magyar 
Családellátónak, Hatvanyi Ferencnek, a 
Tiszaalpári Polgárőrségségnek és Bodor 
Melindának, hogy segítségükkel talán 
sikerült közelebb vinni a tiszaalpáriakat 
helyi termékeinkhez.

A piac népszerűsítésére szervezett futást a 
Római Szent Franciska Karitász Csoport.

Célt értek?
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Legyél Te, a Borvidék Szépe, képviseld településünket a versenyen!
Idén Tiszaalpár is részese a Nem-

zeti Bor Maraton egyik állomásának, 
melynek keretében a Bormaraton 
Kft. által szervezett Borvidék Szépe 
Országos Szépségkirálynő Választás 
2016-ban a Nemzeti Bor Maraton 
országos rendezvénysorozat külön 
eseményeként kerül megrendezésre. 
A Borvidék Szépe Országos Szépség-
királynő Választás rendezvénysorozat 
létrehozásának célja, hogy népszerű-
sítsék Magyarország borvidékeit, a 

bor és a szépség már régóta működő 
párhuzamával, mely fejlesztené ha-
zánk sokszínű borkultúráját.

A szervezők célja, hogy a “Bor-
vidék Szépe” cím egy méltón viselt 
elismeréssé váljon, mellyel a magyar 
bor- és borkultúra képviselhető ha-
zánkban és külföldön egyaránt.

A jelentkezési határidő: 2016. áp-
rilis  16, 23:59 óra.

Az online szavazás megkezdése: 
2016. április 17. 9:00 óra.

Az online szavazás lezárása: 2016. 
május 6.

További részletek a www. 
nemzetibormaraton.hu weboldalon.

A versenyben való részvétel in-
gyenes, egy egyszerű online regiszt-
rációhoz kötött. 
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Bodor István, 
1930. augusztus 
18.-án a Bács- 
Kiskun megyei 
Alpár faluban 
egyszerű, szegény 
földműves család 
második gyerme-
keként született. 

István kitűnő tanuló volt és a négy ele-
mi iskola elvégzése után szülei tovább 
tanítatták az akkori iskolarendszernek 
megfelelően beíratták Kiskunfélegyhá-
za Polgári Iskolájába. A polgári iskola 
elvégzése előtt a családot nagy csapás 
érte, édesapja (Bodor Mihály) TBC 
fertőzésben meghalt 1944-ben. Innen 
a családfenntartó nélkül maradt, édes-
anyára (Kása Julianna) szakadt minden, 
az Ő iskoláztatása és néhány hónapos 
öccse (Bodor Mihály) felnevelése is. 
Nagyon nehéz idők jöttek, ekkor érte 
el őket a második világháború pusztí-
tása is. A front elől Alpárról Budapest-
re menekültek, Angyalföldön, a Váci 
úton élték át Budapest ostromát. A front 
elhaladása után visszatértek Alpárra. 
1945-ben, a polgári iskola elvégzése 
után Pesten vasesztergályos szakmára 
jelentkezett, ahová eredményei alapján 
rögtön felvették és származása alapján 
elhelyezést is kapott a NÉKOSZ-ban. 
A szakmunkás képző befejezése után a 
budapesti fogaskerékgyárban kezdett 
dolgozni. Később lehetősége adódott a 
gyárban a tovább tanulásra és a „szak-
érettségi” vizsga letételére. A felvételi 
bizottság elfogadta jelentkezését, mely-
nek eredményeként Győrbe kellett köl-
töznie. Az ottani kollégiumban lakva 
végezte el tanulmányait és érettségizett. 
Ezzel egy időben jelentkezett a Buda-
pesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki 
karára, ahová eredményei alapján fel is 

vették és megkezdte tanulmányait. Majd 
1954-ben eljött az egyetem elvégzése, 
diplomaosztás. Mérnök ember lett a 
falujából elsőként. Ezt követően a Hód-
mezővásárhelyi Mérleggyárba került 
kezdő mérnökként, majd jelentkezett a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Mérnök Közgazdász szakára, 
amit jó eredménnyel végzett el. Felesé-
gét, Szabados Mária Magdolnát Csillag-
hegyen ismerte meg, akit 1958. augusz-
tus 17-én vett feleségül. Felhagyva a 
hódmezővásárhelyi karriert Budapestre 
költöztek. Felesége a Budapesti Sertés-
vágóhídon, míg István a Kohó és Gépi-
pari Minisztérium Tervezési Intézetébe 
került, mint „ Fő előadó”, itt kezdték 
meg az egész későbbi élete munkáját 
megalapozó, modern gyár szervezetek 
felépítését, gyártásszervezést fejleszte-
ni és alkalmazásba vinni Magyarorszá-
gon. Ebben az időszakban (1959) szü-
letett meg fia, István is. A KGMTI-től 
a Jármű Fejlesztési Intézetbe került és 
gyártmányfejlesztés gazdaságosságával 
foglalkozott. Később a Központi Terme-
lési Osztály vezetője lett. 1965-ben volt 
főnöke hívására az akkori Mechanikai 
Mérőműszer Gyárba kérte áthelyezését, 
itt ért el eredményeket és innen ment 
nyugdíjba. 1969-ben kinevezték a Ter-
melési Koordinációs Főosztály vezető-
jének, innen kezdődött megbecsülése. 
1976-ban a gyár műszaki igazgatójának 
nevezték ki, további fejlődés és piaci 
lehetőségek miatt nagyvidéki gyáregy-
ségeket, Kecskemét, Szekszárd, Bicske, 
Tiszaalpár telephelyekkel építették fel. 
Szakember utánpótlásként a kecskeméti 
GAMF létrehozásában vett részt és taní-
tott a Miskolci Egyetemen óraadóként. 
Elismeréseiben megszerezte az akkori 
rend sok kitüntetését, köztük a Munka 
Érdemrend arany fokozatát, Tűzoltósági 

Érdem arany fokozatát, a szívéhez még-
is az Állami Díja állt a legközelebb, amit 
Magyarország műszaki fejlesztéséért 
kapott 1986-ban. Madridban 1982-ben 
az MMG-AM műszaki igazgatójaként 
vehette át azt a trófeát, amit a „keleti 
blokk” legjobb cégének adtak. Létrehoz-
ták Magyarország akkori legfejlettebb 
gyárát, ötezer dolgozóval, melyet a leg-
magasabb nyereség tartammal üzemel-
tettek. Kinevezték az MMG-AM vezér-
igazgatójának.  Bodor István 1999-ben 
vonult nyugdíjba. A nyugdíjas évei egy 
részét Alpáron, a Tisza parton töltötte, 
ahol épített egy lakóházat. István,1996-
ban elsőként kapta meg a „Tiszaalpár 
Díszpolgára” címet, egyre jobban meg-
szerette a tiszaalpári létet, hívásra részt 
vett a testületi üléseken is. 2004-ben 
nagy elismerést kapott, amikor meg-
kapta a Budapesti Műszaki Egyetemtől 
végzésének 50. évfordulójára az Arany 
Diplomát. Ekkoriban kezdett gyengülni 
egészsége. A 80. születésnapján remek 
szellemi és fizikai állapotnak örvendett. 
Továbbra sem maradtak el tőle a régi 
társak, barátok. Egyre több törődésre, 
orvosi felügyeletre szorult, amit felesé-
ge töretlenül végzett. 2014-ben folyta-
tódott az elismerés, amikor a Budapesti 
Műszaki Egyetemtől végzésének 60. év-
fordulójára Gyémánt Diplomát kapott. 
85. születése napját követően szeptem-
ber végén egy elesés után a kecskemé-
ti kórházba került, azonban kiengedé-
se után talpra állt és folytatta életét. A 
család öröme nem tartott sokáig, hiszen 
Budapesten ismét rosszabbodott az álla-
pota így újra kórházba került, ahonnan 
már nem tudták haza vinni. Bodor Ist-
ván másik intézménybe került, ahol csa-
ládja látta az egykor erős férfi erejének 
fogyását, állapota tovább romlott. Bodor 
István 2016. március 25-én hunyt el.

Elhunyt Bodor István, Tiszaalpár díszpolgára
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték szerették, hogy BoDoR ISTVÁn
az MMg Automatika Művek nyugdíjas vezérigazgatója, ÁllAMI DÍjAS, Arany és gyémánt diplomás,

okleveles gépész és közgazdász mérnök, Tiszaalpár díszpolgára 2016. március 25.-én elhunyt.  
Megemlékezésre Tiszaalpáron, a temetőben 2016.04.15.-én 15:00 órakor kerül sor.

gyászolja egész családja, barátai, ismerősei.

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak és ismerősöknek, akik szeretett férjem, 

DoBoS ISTVÁn
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek

és fájdalmamban osztoztak.
A gyászoló özvegy

KÖSZÖnETnYIlVÁnÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,

ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett édesapám,
MARSA lÁSZlÓ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család
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Hullámzó teljesítmény a tavaszi szezonban

A Tiszaalpári Sportegyesület futball 
csapatai folyamatosan játsszák soros baj-
noki mérkőzéseiket, emellett az U-11-es 
csapat is szinte minden hétvégén részt 
vesz az OTP Bank Bozsik-program kere-
tei alá tartozó tornákon. Az elmúlt hónap 
eredményeiről Fábián Róbert az ASE fut-
ballistája számol be.

U-11-es csapatunk Czimer Krisztián 
és Tarjányi András vezetésével, folyama-
tosan edzenek és mint említettem havon-
ta minimum két-három hétvégén tornán 
vesznek részt.

A szülők is nagyon sokat segítenek, 
illetve legtöbbször elkísérik a srácokat a 
tornákra.

U-14-es csapatunk számára is elkez-
dődött a tavaszi szezon, Haticza Imre ve-
zetésével.
10. forduló: Városföldi SE – 
TISZAALPÁRI SE 0-1. Gól: Dorsch 
György.
11. forduló: TISZAALPÁRI SE – Kecs-
keméti LC KTE SI-C 1-2. Gól: Szabó 
Krisztián.
Szervezetten és jól játszanak a fiúk és ez 
az eredményeken is látszik már. Jelenleg 
a 7. helyen állnak, 5 győzelemmel és 6 
vereséggel, 15 pontot összegyűjtve.

Megyei III. osztályú csapatunk még 
nem közölt eredményei:
16. forduló: Fülöpszállási SE – 
TISZAALPÁRI SE II. 5-4. Gól: Bárdos 
Bence (2); Németh Sándor; Kovács Jó-
zsef.
17. forduló: TISZAALPÁRI SE II. - 
Apostag KSE 0-6
18. forduló: Ballószög KSE - 
TISZAALPÁRI SE II. 1-1. Gól: Németh 
Zsolt.
19. forduló: TISZAALPÁRI SE II. 
- Dunaegyháza DSE 8-1. Gól: Borsos 
György (5); Bársony Gábor; Kovács Jó-

zsef; Hekkel Zsolt.
20. forduló: Solti FC - TISZAALPÁRI 
SE II. 0-2. Gól: Bárdos Bence.
21. forduló: Kecskeméti LC KTE SI II. 
- TISZAALPÁRI SE II. 7-0
Jelenleg megyei III. osztályú csapatunk a 
8. helyen áll, 8 győzelemmel, 3 döntetlen-
nel, illetve 9 vereséggel, eddig 27 pontot 
összegyűjtve.

U-19-es csapatunk legutóbbi három 
mérkőzésének eredményei:
18. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Nyárlőrinci LSC 1-3. Gól: Laczkó Ba-
lázs.
19. forduló: Városföldi SE - 
TISZAALPÁRI SE 0-1. Gól: Nemes Ist-
ván.
Sajnos a mérkőzés végén kisebb dulako-
dás történt, de a fiúk végig küzdve, meg-
érdemelten szerezték meg a 3 pontot!
20 forduló: TISZAALPÁRI SE – Bugac 
KSE 1-5. Gól: Czingel Ferenc.
U-19-es csapatunk a 10. helyen áll, 6 győ-
zelemmel, 4 döntetlennel és 8 vereség-
gel, jelenleg 17 pontot összegyűjtve. Az 
eredmények alapján 22 pontunk lenne, de 
sajnos egy fegyelmi határozat alapján 5 
pontot levontak csapatunktól. 

Megyei II. osztályú felnőtt csapatunk 
nagyon gyengén kezdte a tavaszt, de re-
méljük most már jönni fognak a jó ered-
mények, miután a legutóbbi mérkőzésen 
sikerült legyőznünk a KHTK II. csapatát!
18. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Nyárlőrinci LSC 0-1
19. forduló: Városföldi SE - 
TISZAALPÁRI SE 4-1. Gól: Bihari Dá-
vid.
20. forduló: TISZAALPÁRI SE – Bugac 
KSE 1-1. Gól: Bárdos Bence.

A 21. fordulóra már úgy kezdtük el a 
felkészülést, hogy már nem Magyar Attila 
volt a vezetőedzőnk, aki különböző okok 

miatt állt fel a kispadról. Köszönjük szé-
pen neki az eddigi munkáját és türelmét! 
Helyét az U-19-es csapat vezetőedzője, 
Bakos István vette át! Sok sikert és ered-
ményes munkát kívánunk neki!

A bemutatkozás jól sikerült, mivel 
már az előbb is említettem, hazai környe-
zetben sikerült 1-0 nyernünk a KHTK II. 
csapata ellen!
21. forduló: TISZAALPÁRI SE – KHTK 
II. 1-0. Gól: öngól, Németh Zsolt beadása 
után.
Jelenleg csapatunk a 11. helyen tanyázik, 
7 győzelemmel, 4 döntetlennel és 10 ve-
reséggel, 25 pontot összegyűjtve! Remél-
jük a következő számban minél több jó 
eredményről tudunk beszámolni, amelyet 
csapataink elértek!

Kézilabdásaink továbbra is végzik 
edzésmunkájukat, felkészülési mérkőzé-
seket játszanak, remélve hogy mire baj-
nokságban tudnak indulni, kellő tapasz-
talatot is szereznek. Sok sikert kívánunk 
kéziseinknek is! 
Folyamatosan várjuk a kézilabdázni 
vágyó fiatalok (13-45 év) jelentkezését! 
Az edzések megtekintésére is van lehe-
tőség szerdán és pénteken késő délután, 
18:00 órától az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola tornacsarnokában.
Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a 
Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) né-
ven!

Reméljük továbbra is megtisztelnek 
minket azzal, hogy kijárnak a hazai, illet-
ve elutaznak velünk a vidéki mérkőzése-
inkre is! Teljen meg a hazai mérkőzése-
ken a lelátó!
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

A fotókat készítette Spinda Sándor
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Tiszaalpáron április 29-én, a 
Kisbakter Rock Klub egy éjszaká-
ra ismét a Mini Alpárfeszt ottho-
na lesz, ahol 21:00 órától újra a 
minőségi underground zenéké lesz 
a főszerep. Az est folyamán három 
zenekar, a tiszakécskei Let the cigar 
die, a budapesti Billog és a szarvasi 
Suspiria váltja egymást a-minden 
bizonnyal- teltházas mini fesztivá-
lon. Sánta Zoltán, az Alpárfeszt szer-
vezője elmondta, a pénteki rendez-
vényen fellépő zenekarok mindegyi-
ke részt vesz a Tiszaalpáron július 
7-8-9 között rendezett Alpárfeszten. 
Az áprilisi mini Alpárfesztre a belé-
pés ez alkalommal is ingyenes.  

Ismét Mini Alpárfeszt a Kisbakter Rock Klubban SAKK HÍREK
Március 13-án, Kecskeméten játszot-

tak a sakkosaink bajnoki mérkőzést. Az 
Önkormányzati bajnokságban szereplő 
csapatunk a következő eredményt érte el, 
TÁKISZ II. SE Kecskemét-Tiszaalpári 
SE 5-3. A csapat pontszerzői: Cs Ko-
vács László és Gálfi Mihály megnyerte 
partiját, Seres László és Bársony András 
döntetlent ért el. A bajnokság állása: 1-2. 
TÁKISZ II. SE Kecskemét és Tóth Lász-
ló IV. Kecskemét 5pont 3-4. Kalocsa SE 
és Tiszaalpári SE 3pont.

Sakk diákolimpia
Budapesten március 19-én rendezték 

meg a Sakk Diákolimpia Országos Ama-
tőr döntőjét. A településünket Almási At-
tila képviselte, a18 éves korosztályban. A 
20 induló közül 6-9.helyen végzett.

Gálfi Mihály

Z-g FAKER KFT.
TŰZIFA AjÁnlATA

* Akác   2850.- Ft/q
* Tölgy   2400.- Ft/q
* Bükk, gyertyán 2450.- Ft/q

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009

Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási
Társulat szennyvízcsatorna

házi bekötéseket vállal
egyedi árajánlat alapján.

Tel: 30/9152-553.

Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horgonyzott

csatorna szerelése anyagárral 
1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19
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A vetítés helye és időpontja: Árpád Művelődési Ház (Tiszaalpár, Dózsa gy. u. 2.)
2016. április 16. (szombat) 17:00 óra. Belépő: 500 Ft.



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. AZ IRoDA 
nYITVA TARTÁSA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet 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.

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   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.

* 2 db emeletes ágy eladó! 90x200-as jó minőségű matraccal. Ár: 40.000,- 
Ft/db. Tel.: 70/316-3229.

* Új állapotban lévő 3 méter x 2 méter középszőnyeg reális áron eladó. Érd.: 
30/693-22-34.

* Családi ház eladó Tiszaalpár Munkácsy M. u. 15. szám alatt. Érd.: 70/338-
70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-744.
* Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna szerelése anyag-

árral 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 vagy kisebbre cserélhető, Tiszaalpár Csokonai u. 68. 

szám. Tel.: 70/554-22-97.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 20/250-

86-58.
* Eladó búza, kukorica, 22-es elektromos húsdaráló. Tel.: 30/335-74-73.
* Új nagyméretű babzsákfotelek eladók, kedvező áron. Érd: 0620 390 2918
* 10 db fehér műanyag kerti szék, újszerű állapotban,olcsón eladó. Továbbá 

egy 4 méter x 2,40 méter méretű élénk bordó modern szőnyeg. Érd: 0620 390 
2918

* Eladó, szekrénysor, 4 személyes rekamié, szintetizátor, gázpalack, szőlőda-
ráló, szőlőprés, mázsa, elektromos kapa eladó. Érdeklődni: 06-20-771-0856

* Eladó alig használt Tornádó TRD 39 elektromos 3 kerekű kerékpár. Irány-
ár: 180.000 Ft. Érd.: 76/425-194

* Tiszaalpáron vagy Árpád-telepen kizárólag részletfizetéssel házat vennék. 
Tel.: 06/70/501-7630

Erdélyi utazás
Utazzon velem Erdélybe! Erdélyi kirándulások 
szervezése. 1-2 vagy akár több napos program. 
Családi- Baráti társaságoknak, 8 főig. Fedezze 
fel Székelyföld természeti kincseit. A részlete-
kért hívjon bátran. Szabó jános 06 30 822 60 20 
6066 Tiszaalpár Budai n. A. u. 51.

• DÍJTÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁGI NÖ-
VÉNYBIZTOSÍTÁS
• NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 20 % ADÓKEDVEZ-
MÉNNYEL!
Továbbá egyéb biztosítási ügyintézés Tiszaalpáron 
a művelődési házban csütörtökönként 13-15.30 óra 
között.

némethné Faragó Erika
Tel.: 06 30/325-4988
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Április 11.-ke a magyar költészet 
napja. Magyarországon, 1964-től min-
den évben április 11-én, József Attila 
(1905-1937) születésnapján tartják a 
költészet napját, ennek ünnepén min-
den évben irodalmi előadóestekkel, 
koszorúzásokkal vagy közös versmon-
dásokkal és kiállításokkal tisztelegnek a 
magyar líra előtt határon innen és túlról 
egyaránt.

Április 11-én szinte minden tele-
pülésen rendeznek költészetet népsze-
rűsítő programot. Tiszaalpáron, Suba 
Jánosné az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola Igazgatóhelyettes, magyar nyelv 
és irodalom szakos pedagógusának kez-

deményezésére a diákok ezen a napon, 
papírra vetették kedvenc versüket, amit 

később kitűztek az iskola utca felöli ol-
dalának kerítésére.

Már hagyomány az iskolánknak, 
hogy a Víz Világnapján meglátogat-
juk a Bács Víz Zrt. kecskeméti, vagy 
kiskunfélegyházi telephelyét. Idén IV. 
alkalommal is Kerekes András segít-

ségével és idegenvezetésével a kiskun-
félegyházi telephelyen sikerült március 
22-én, huszonkét tanulónak bemutatni 
a víz útját a föld mélyéről a lakásokig. 
Érdekes volt: a tisztítás folyamatát is 

nyomon lehetett követni, majd a már 
megtisztított, kellemesen hűs és finom 
vizet meg is kóstolhattuk. Láthattuk a 
vezérlőtermet is, ahonnan a környék 
településeinek a vízellátását irányítják. 
Megtudtuk, hogy a víztornyok - töb-
bek között az új, kiskunfélegyházi la-
kótelepi is - hogyan biztosítja a város 
vízellátását. Megtudtuk azt is, hogy 
mi történik a tisztítás során keletkezett 
szennyező anyagokkal, hogyan lehet 
újrahasznosítani. A végén mindenki ka-
pott egy emlékeztető kis kiadványt, ami 
tájékoztat a víz jelentőségéről a minden 
napi életünkben, illetve ennek a nagyon 
fontos lételemünk megóvásának fon-
tosságáról. Köszönet érte Bandi!

Dr. Halász Mátyásné

Rendhagyó kezdeményezéssel ünnepelték az
Árpád Fejedelem Általános Iskolában a költészet napját

jElES nAPoK TüKRéBEn

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal május 01. napjáig lefolytatja a me-
gyei tanyák villamos energiával történő 
ellátását megalapozó felmérését. 

A Kormány a B/38. számú, a tanyák 
és tanyás térségek megőrzéséről, fej-
lesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY 
határozatban foglaltak 2011. és 2012. 
évi végrehajtásáról szóló jelentésben 
kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy 
az összes magyarországi tanya 2020. 
évig villamos energiával történő ellátá-
sa megvalósuljon.

A Kormányhivatal munkatársai áp-
rilis végéig felkeresik a megyében talál-
ható összes tanyát a felmérés elvégzése 
céljából. A munkatársak kizárólag kér-
déseket tesznek fel az ott lakóknak egy 
kérdőív alapján, valamint fényképfelvé-
telt készítenek, hogy minél pontosabb 
képet kapjanak a tanyák állapotáról, 
helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés 
kezdeményezésére nem kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíves-
kedjenek segíteni a kiérkező kormány-
hivatali dolgozók munkáját azzal, hogy 

együttműködnek a felméré-
sek során.

Továbbá felhívjuk a ta-
nyán élők figyelmet a csa-
lók esetleges tevékenysé-
gének kivédésére. A kormányhivatali 
munkatársak minden esetben igazolják 
magukat fényképes igazolvánnyal és 
megbízólevéllel. Magát igazolni nem 
tudó személyt ne engedjenek be az in-
gatlanaik területére, ne válaszoljanak a 
kérdéseire.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

SAjTÓKÖZlEMénY


