
Tiszaalpáron, augusztus 20-án 
ünnepi képviselő-testületi ülés kere-
tében aláírták Tiszaalpár és Torda 
között a testvértelepülési kapcsolat 
megerősítéséről szóló okmányt. Alpár 
és Torda között idén harminc éves 
a testvértelepülési kapcsolat, mely 
az okmány aláírásával tovább erősö-
dött. Dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere az aláírást követően 
kiemelte, hogy fontosnak tartja az 
egymásba való kapaszkodást, a vaj-

dasági Tordával, hiszen azon felül, 
hogy sok esetben azonos problémák-
kal küzd a két település, a közös 
nyelv és a kultúra is összeköti őket. 
Az elmúlt években a települések 
kulturális csoportjai gyakran mutat-
koztak be egymás rendezvényein, 
mely kapcsán dr. Vancsura István 
hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a 
későbbiekben a fiatalok is magától 
értetődőnek tekintsék a kapcsolatfel-
vételt a testvértelepülésen élő, korban 

azonos társaikkal, barátkozzanak és 
alakítsanak ki közös programokat, 
hiszen övék a jövő. Ehhez a vezető-
ség igyekszik minden hátteret meg-
adni, hiszen elsődleges szempontjuk, 
hogy biztosítva legyenek olyan alkal-
mak, ahol a fiatal generáció számára 
adott a kapcsolatok teremtése. Dobai 
János, Torda polgármestere ismertet-
te a két település jövőbeni céljait is, 
melyről bővebben újságunk ötödik 
oldalán olvashat.

Tiszaalpáron augusztus 20-án írták alá a tordai
testvértelepülési kapcsolat megerősítéséről szóló okmányt
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Palatinus Pál, fafaragó és Kanalas 
János, kosárfonó a Népművészet meste-
re részesült idén a Tiszaalpár Nagyköz-
ségért díjban.

Palatinus Pál az augusztus 20-i ünnepi 
képviselő-testületi ülés keretében átvette 
dr. Vancsura István, Tiszaalpár polgármes-
terétől az elismerést, Kanalas János pedig 
a VI. Országos Kosárfonó találkozó kere-
tében veszi majd át azt.

Palatinus Pál
Palatinus Pál már kisgyermekkorában 

elkötelezte magát a fafaragás mellett. Kis-
iskolás fiúként kezébe vette a zöldcsomago-
lású, 1kg-os só tömböt, melyből konyhakés 
segítségével kezdetben állatfigurákat majd 
emberi arcokat faragott. 

Mesterségbeli fogásait soha nem tanul-
ta, önképzései során fejlesztette tudását az 
apró sakkfiguráktól, a községünket jelző, 
rovásírással elállított táblákig. Gyermek-
korában, még mások a szünidei szabadide-
jüket töltötték, addig Ő a szülői házkörüli 
munkálatokat látta el, melynek eredménye-

ként már egészen fiatalon belecsöppent a 
munka világába. A 8. osztályt kijárva, az 
általános iskolai évek után, édesapja halálát 
követően inasnak szegődött egy kőműves 
mellé, így míg nappal a szakma fortélyai-
nak elsajátításán dolgozott, addig szabad-
idejében, munka után, éjszakába nyúlóan 
faragta munkáit.  

Akkori munkáltatóinak is feltűnt Pál 

ügyessége, a kőműves szakma iránti elköte-
lezettsége, melybe évekig dolgozott. Kita-
nulta a szakmát, ma ezt úgy hívják, a szak-
ma kiváló tanulója lett. A kőműveskedés 
után épületszobrásznak állt, melyben nyolc 
évet dolgozott. Szobrokat, stukkókat újítot-
tak fel. Kivette részét a kecskeméti Katona 
József Színház, a Cifrapalota, a kecskeméti 
zsidó templom belsőterének illetve a Feste-
tics kastély felújítási munkálataiban is.

A dolgos hétköznapokban sem feled-
kezett meg szenvedélyéről, a fafaragásról. 
Épületszobrász volt, amikor ellátogatott 
egy fafaragó kiállítására Kecskeméten a 
Cifrapalotába. A látottak alapján konsta-
tálta, ilyet Ő is tud készíteni. Bármikor. 
Elment és fafaragó eszközöket vásárolt. 
Vésőket, késeket melyek segítségével 
emberfejeket vésett az otthoni kapanye-
lekbe. Egyre komolyabban foglalkoztatta 
a mesterség, a nyelekbe faragott arcokat 
a vallásos témát felölelő alkotások követ-
ték. Ma már ott tart, hogy bármit képes 
megfaragni. Szobrok, díszítőfaragás, szo-
borkompozíció, dombormű, egyik sem
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Tiszaalpár Nagyközségért díj

Döntöttek Tiszaalpáron az álla-
mi támogatás felhasználásáról. 
Településünkön az utak felújítása mellett 
(melynek eredményeként Alpár szinte 
minden belterületi útja új aszfaltborítást 
kap) a Polgármesteri Hivatal tetőszerke-
zetének illetve a tiszaújfalui régi tanács-
háza épületének felújítására fordítják azt 
az összeget, melyet a község, pályázat 
útján nyert az államtól. Tiszaalpár, azon 
települések egyike, mely nem részesült 
adósságkonszolidációban, így állami 
támogatást kapott. A tavalyi esztendőben 

105 millió forintos idén pedig több mint 
200 millió forintos támogatást nyert. Ezek 
felhasználása meghatározott. Egyebek 
mellett utak felújítására, egészségügyi 
valamint művelődési és kulturális célokat 
szolgáló épületek helyreállítására fordít-
hatják a támogatásból szerzett összeget. 
A tiszaújfalui régi tanácsháza épületén 
mintegy 20-22 millió forintos beruházás 
zajlik majd, mely magába foglalja a tető-
szerkezet illetve a nyílászárók cseréjét. 
Szintén ebből az összegből fedezik majd 
a településrendezési terv költségeit.

Testületi ülésről jelentjük Anyakönyvi hírek
Születtek: Kecső Zsolt (Repáruk 
Gabriella), Szólya Marcel Gábor (Repáruk 
Ágnes)
Házasságot kötöttek: Magyar Zoltán 
és Novák Krisztina, Bálint Szabolcs és 
Bartos Bianka, Malitsek Ferenc és Hucz 
Szabina, Kisvágó Árpád és Vágó Mária 
Terézia, Romsics Árpád és Dányi Edina
Elhunytak: Pancza István (1954-2016), 
Sebők Zoltánné Kovács Julianna (1933-
2016), Szigetiné Varga Hajnalka (1972-
2016), Illés Józsefné Fáy Rozália (1922-
2016), Barna Pálné Babar Anna (1922-
2016), Bartók József (1956-2016), Nemes 
Mátyásné Tácsi Ilona (1919-2016)Tisztelt Tiszaalpári

Ingatlan-tulajdonosok!
Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere 

köszönetét fejezi ki mindazon tiszaalpári 
ingatlanok tulajdonosainak, -kezelőinek, 
-tartós használóinak, illetve –haszonél-
vezőinek, hogy Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
a köztisztaságról szóló 14/2015.(VII.8.) 
Ör. számú önkormányzati rendeletében 
foglaltakat betartják; megfelelően gon-
doskodnak az ingatlanjaik és az ingatla-
noknak a szomszédos közterület úttestig 
terjedő teljes területének tisztántartásáról. 

Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere 
kéri azon ingatlanok tulajdonosait, - ke-
zelőit, - tartós használóit, illetve - haszon-
élvezőit, akik a rendeletben foglaltaknak 
maradéktalanul nem tesznek eleget, kör-
nyezetüket nem ápolják, környezetük 
elhanyagolt, gyomos, hogy településünk 
szépségének megtartása érdekében kör-
nyezetük tisztántartásáról megfelelően 
gondoskodjanak. 

Dr. Vancsura István 
polgármester

A Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda  

karbantartó - fűtő
munkatársat keres. 

Az álláshirdetés részleteit a
www.tunderrozsaovoda.hu
honlapon és a KÖZIGÁLLÁS
portálon ismerhetik meg

az érdeklődők.
Kiss Mária Óvodavezető
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fog ki rajta. A parasztbútorok sem, - ez a 
következő cél. A későbbiekben szeretne ez-
zel az alkotási formával foglalkozni. 

Négy éve tagja az Árpád Népe Egye-
sületnek. Az Ő keze munkáját dicséri az 
aradi vértanúk parkjában található 13 aradi 
vértanú fából készült szobra, a településünk 
központjában található TAT emlékoszlop (a 
Tiszaalpári Képzőművészeti Alkotótábor 
1994 évi alakulására készített) illetve a 
már említett, rovásírással ellátott helység-
jelzőtáblák, melyek elkészítése egy évet 
igényelt. Ezek csak töredékei azoknak az 
elkészített munkáknak melyeket Palatinus 
Pál fafaragónak köszönhetünk, hiszen köz-
ségünk iskolájában, az Árpád Fejdelem 
Általános Iskolában is találkozhatunk alko-
tásaival.

Díszoklevelek, elismerő pillantások és 
az első helyért járó díjak tucatjai igazolják 
Palatinus Pál szaktudását. Mégsem ezek a 
dolgok azok, amik igazán fontosak számá-
ra. Ami számára lényeges az az, hogy az 
elkészített alkotások elnyerjék az emberek 
tetszését, minőségileg kifogástalanok le-
gyenek. Tiszaalpárnak most van egy olyan 
művésze, amely talán csak minden száz év-
ben születik.

Kanalas János
Kanalas Jánosnak, kosárfonó, népi 

iparművésznek már dédszülei, nagyszülei 
és szülei is kosárfonással foglalkoztak, így 
nem volt kérdés, hogy Ő is ezt a pályát 
választja majd hivatásának. János, gyer-
mekként ismerkedett meg a kosárfonással, 
kezdetben kényszerből, hiszen be kellett 
segíteni a szülőknek az otthoni termelésbe, 
mára azonban szeretetből, szenvedélyből 
fonja kosarait.

Kanalas János, 1991-ben váltotta ki 
vállalkozói engedélyét, azóta önálló vál-
lalkozóként végzi a népi mesterséget. 
Az azt megelőző évtizedekben dolgozott 
egyebek mellett a Tiszaújfalu majd az Al-

pári Háziipari Szövetkezetnél, ahol volt, 
hogy évente 160-170 ezer darab kosarat 
gyártottak le exportra. A népi iparművész 
szüleitől tanulta meg a kosárfonás alapjait, 
sokat köszönhetett azonban Szabó János, 
nagy tudású szakembernek is, aki nem 
csak a kosárfonás technikáját mélyítette 
el a tiszaalpári kosárfonóban, hanem azt is 
megtanítatta vele, hogy ahhoz, hogy meg-
élhetést biztosítson számára a kosárfonás, 
bizony sokoldalúnak és igen kitartónak 
kell lenni. 

Kanalas János 1991 óta tagja a Duna-
Tisza Közi Népművészeti Egyesületnek 
(korábban Bács-Kiskun megyei Népmű-
vészeti Egyesület) – akikkel a csatlakozást 
követően napjainkig állandó vendége a 
Budai Várban megtartott Mesterségek Ün-
nepének. Kanalas János, 1999-ben kapta 
meg a népi iparművész címet, melyet öt-
évente újból és újból meg kellett védenie. 
2014-ben, váratlan dolog érte, elnyerte 
a Népművészet- Mesetere díjat a magyar 
kormánytól. Az elismerést, azok a nem 
hivatásos alkotók kaphatják meg, akik 
hosszabb időszak alatt kifejtett munkássá-
gukban kiemelkedő teljesítményt értek el a 
népművészet területén. 

Kanalas János immár tizenkilenc éve 
szervez kosárfonó táborokat az egyesü-
let segítségével, az elmúlt kilenc alkalom 
itt Tiszaalpáron került megszervezésre. 
A tiszaalpári kosárfonó, oktató emellett 
rendszeresen rendez országos Kosárfonó 
Találkozókat is, melynek keretében idén 
immár hatodik alkalommal gyűlnek össze 
a szakma mesterei településünkön. A ren-
dezvénnyel mindig is az volt a célja, hogy 
minél több emberrel megismertesse a ko-
sárkötés szépségeit, fogásait, illetve hogy 
átadja tudását a fiatalabb generációnak. 

Az országszerte ismert és elismert 
kosárfonó, a Népművészet- Mestere cím 
tulajdonosa, ötvenöt éve dolgozik a szak-
mában. Nevét és munkásságát Magyaror-

szágon kívül, Dániában, Franciaországban 
és Németországban is elismerik. Több száz 
kiállítás van már a háta mögött, a Budai Vár 
Mesterségek Ünnepének immár huszonha-
todik éve állandó, meghívott vendége.

Kanalas János, nagy szívvel készíti ter-
mékeit. Ennyi év elteltével talán csak így 
érdemes ezt a mesterséget űzni, amibe az 
ember egy kicsit magából is beletesz egy 
szeletet, így lesz egy termék egyedi és 
utánozhatatlan. János, míg évtizedekkel 
ezelőtt a mindennapi munkához szükséges 
használati tárgyakat, főleg tároló kosara-
kat, gazdasági és ruhás kosarakat készített, 
addig mára már egyre nagyobb az igény az 
egyedi termékek iránt. Több mint százhúsz 
féle vessző árut (fonott árut) képes alkot-
ni. Az otthoni bútordarabok és használati 
cikkek mellett a filmvásznon is visszakö-
szönnek munkái, az elmúlt télen ugyanis 
az egyik film kft készülő filmjének, az Óz 
a nagy varázsló című alkotás díszlet mun-
kálataiba segített bele. Feladata volt, hogy 
vesszőből fonjon orkántölcséreket illetve 
hasi és hátikosarakat valamint halászesz-
közöket az alkotáshoz.

Kanalas János neve mára egybeforrt a 
minőségi kosárfonással, véleménye sze-
rint, vesszőből mindent meg lehet fonni, 
csak fantázia kell hozzá.

2016. szeptember 1-jei hatálybalé-
péssel módosította a Képviselő-testület 
a pénzbeli és természetbeni települési 
támogatásokról.. szóló helyi rendeletét. 

A módosítás alapján a Képviselő-
testület – a jogosultsági feltéteknek 
megfelelő kérelmezőnek - óvodáztatási, 
iskoláztatási, valamint felsőfokú oktatá-
si intézmény hallgatói részére egyszeri 
települési támogatást, továbbá a lakhatási 
kiadásokhoz rendszeres települési támo-
gatást biztosít.

A támogatások igénybevétele, illetve 
annak mértéke az egy főre jutó nettó 

jövedelem függvénye, valamint a kére-
lem benyújtásához vagyonnyilatkozat is 
szükséges.

A részletes jogosultsági feltételekről 
szóló rendelet megtekinthető a település 
honlapján, illetve ügyfélfogadási időben 
– hétfő  8:30 – 15:30, csütörtök  8:30 
– 15:30 – segítség kérhető a polgármes-
teri hivatal ügyintézőitől.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Csoportjánál 2016. szeptem-
ber 1-től folyamatosan lehet leadni.

A települési óvodakezdési támogatás 
iránti kérelem benyújtási határideje: 

2016. december 31.
A települési iskolakezdési támogatás 

iránti kérelem benyújtási határideje: 
2016. szeptember 30.
A települési felsőfokú oktatási intéz-

mény hallgatóinak támogatása iránti 
kérelem benyújtásának határideje: 

2016. szeptember 30.
A lakásfenntartási támogatás irán-

ti kérelmeket 2016. szeptember 1-jétől 
folyamatosan lehet benyújtani.

Tisztelettel:
dr. Menyhárt Anett

jegyző

Tájékoztatás települési támogatásról
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Tiszaalpári Napok
Eredményesen és programokban gaz-

dagon telt, az idei Tiszaalpári Napok, 
melynek keretében nem csak a jelenleg 
a településen élők részére, de az innen 
elszármazottak számára is sikerült méltó 
programokkal bemutatni községünk egy-
kori és jelenlegi szépségeit. A három-
napos eseménysorozat péntek délután a 
Tiszaalpárról elszármazottak V. találko-
zójával kezdődött, melynek helyszíne a 
Művelődési Ház volt. A településünk-
re visszatért elszármazottakat a Bársony 
Mihály Népdalkör zenecsokorral, még dr. 

Vancsura István, Tiszaalpár polgármeste-
re ünnepi köszöntővel fogadta. A haza-
tért vendégek ezután Bársony Mihály a 
Népművészet mestere, tekerőlant művész 
szobrához sétáltak, ahol a Bársony Mihály 
Népdalkör tagjainak és Biczók Mihály, az 
elszármazottak V. találkozóját szervező 
bizottság elnökének a közreműködésé-
vel, Bársony Mihály legkedvesebb dala-
it énekelték el. A jelenlévőket édesapja 
szobránál Bársony Rózsa köszöntötte. A 
vidám, közös éneklést követően a prog-
ram a helyi Termelői piacon fogadással 
ért véget.

Tiszaalpáron nem csak az elszár-
mazottak találkoztak ötödik alkalom-
mal, de a Fürge ujjak kézimunka és 
kézműves kiállítás is idén immár V. 
alkalommal mutatta be a településen 
és környékén élő alkotók munkáit. Az 
esemény, nemzetközivé nőtte ki magát, 
hiszen a vajdasági magyarok is képvi-
seltették magukat munkáikkal. Így idén 
ötvenhat kiállító, ötszázharminc alkotása 
volt megtekinthető, az augusztus 19-én, 
ünnepélyes keretek között átadott kiállí-
tásnak. A Művelődési Ház kamaratermé-
ben nyílt kiállítási darabok között, nem 
csak gobelin képek és ékszerek, hanem 

(a teljesség igénye nélkül) selyemfest-
mények, karikatúrák, üveg és tűzzománc 
ékszerek, tűzzománc képek, horgolások, 
kötések, keresztszemes és szőttes kézi-
munka alkotások is megtekinthetők vol-
tak. A kiállítók között, akadnak olyanok 
is, akik a kezdetektől hoznak kiállítási 
darabot, de vannak olyanok is, akik idén 
először emelték alkotásaikkal a kiállítás 
fényét. Nyilatkozott a részletekről Török 

Józsefné Babika, aki azt is elárulta, hogy 
a legfiatalabb alkotó a helyi, Kerekes 
Kitti volt, a maga 15. életévével. A kiállí-
tás szeptember elejéig volt látható.

Településünkön januárban alakult 
meg a Helyi Értéktár Bizottság, mely-
nek feladata, hogy felkutassa a község 
értékeit, majd azokat egy adatbázisba 
rendezze. A több mint fél éves munka 
első eredménye, az augusztus 19-én 
megnyitott „Értékeink” címmel rende-
zett kiállítás volt. A bemutatón, melynek 
a Kosárfonó Múzeum szolgál helyszí-
néül azok a darabok lettek bemutatva, 
melyek már felvételt nyertek a helyi 
értéktárba (illetve akadnak olyanok is, 
melyek a helyi mellett, a Bács- Kiskun 
Megyei Értéktárba is felvételt nyertek). A 
kiállításon szerepel Tiszaalpár egyik jel-
legzetessége, a vesszőfonás, kosárfonás, 
az Alpári rét a Holt- Tiszával, Bársony 
Mihály a Népművészet mestere, teke-
rőlant művész hagyatéka, Kádár Lajos 
népi író munkássága, az építészeti alko-
tások közül, a tiszaalpári Jótanács Anyja
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Templom, a tiszaújfalui Szent István 
Templom, illetve a Zárdatemplom vala-
mint a helyi lekvárok készítőjének Marsa 
Istvánné Arankának a lekvárjai gazdagít-
ják eddig a tiszaalpári értéktárat. Sztakó 
Ildikó, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
elmondta, hogy az értéktár állománya 
folyamatosan bővül/het, hiszen a lakosok 
javaslatai alapján kerülnek be az érté-
kek az adatbázisba, egyelőre azonban a 
lakosok kevés érdeklődést mutatnak a 
dolog iránt. Ahhoz, hogy értéket java-
soljunk a helyi értéktár gyűjteménybe 
nincs más dolgunk, minthogy kitöltsünk 
egy javaslattételi űrlapot, amin fel kell 
tüntetni a javasolt értéket, majd egy rövid 
indoklást követően be kell mutatni azt. Ez 
után születik döntés arról, hogy a java-
solt érték felvételt nyert-e a gyűjtemény-
be vagy sem (a dokumentum a Pejtsik 
Béla Nagyközségi Könyvtár honlapjáról 
is letölthető, és elküldhető online vagy 
személyesen leadható a Helyi Értéktár 
Bizottság tagjainak).

Harmadik alkalommal rendez-
tek augusztusban hangversenyt a 
Zárdatemplomban. A Tiszaalpári Napok 
keretében idén a Zárdatemplomban adott 
helyet az Almási – Szabó Tibor által szer-
vezett hangversenynek, melyen Zsigmond 
László hegedűn, Fazekas Tamás énekével 
Molnár Döme pedig orgonán működött 
közre. A koncert kapcsán Almási- Szabó 
Tibor, akinek szervezésében idén ez már 
a hetedik koncert volt, elmondta, hogy  a 
műsort Bach c-moll fantázia és fúga című 
művével nyitotta meg, hiszen hitvallása, 
hogy Bach orgona nélkül és orgona Bach 
nélkül elképzelhetetlen. A legelmélyül-
tebb műveket ő írta orgonára,  s a kor-

társak ugyan nem, de az utókor zenészei 
mindig kiindulópontként tekintettek, és 
tekintenek ma is rá. Fazekas Lászlóval 
évről évre próbálnak felkutatni olyan 
zeneműveket, melyek kifejezetten orgo-
na-hegedűpárosításra íródtak. Ez nehéz 
feladat, hiszen könnyen körbejárható az a 
repertoár, mely ezt a két hangszert hasz-
nálja. Szép példa volt erre Rheinberger: 
Abendlied című darabja, mely mintegy 
festményként tárta elénk az esti napszak 
meghitt hangulatát. Majd így folytatta: 
„ A zeneszerzők bőven elláttak bennün-
ket egyházi ihletésű vokális művekkel. 
Ezen az estén Tamással négy gyöngysze-
met választottunk ki. Azt hiszem, mind-
annyiunk számára emlékezetes marad 
Schubert népszerű Ave Maria dala. 
Összpróbát mindössze két alkalommal 
tartottunk a műsor előtti héten. Jó alka-
lom volt ez, hiszen egymást „kívülről” 
meghallgatva tudtuk segíteni egymás 
munkáját a széphangzás érdekében. Így 
vetődött fel az is, hogy az orgona-ének-

hegedű trió együtt is szólaljon meg. „ 
Almási- Szabó Tibor, kántor, zongora-
tanár gondolatait azzal zárta, hogy jó 
koncertet, csak jó hangszeren lehet meg-
szólaltatni. Említést kell tenni a templom 
saját hangszeréről is, hisz a bencés nővé-
rek olyan digitális orgonával büszkél-
kedhetnek, mely kielégíti a kritikusabb 
művészi igényeket is. Olyan hangszer-
ről van szó, melyen egyaránt stílszerűen 
megszólaltatható német, vagy francia; 
barokk, vagy romantikus repertoár is.

Amatőr dj találkozó zajlott a sport-
pályán, augusztus 19-én. A 20:00-23:00 
óráig tartó versenyen a négy nevezett 
amatőr dj-nek, 45 percük jutott arra, 
hogy meggyőzze közönségét arról, hogy 
az általa képviselt műfaj és szett a leg-
nyerőbb. A döntést végül az ott bulizók, 
többségében a Tiszaalpári SE futball csa-
pat tagjának Hajagos Csaba legénybú-
csúján jelenlévők szavazatai adta, akik 
kézfeltartással voksoltak a legjobbra: 
Hódi Mihályra, aki először az általá-
nos iskolában,- a hangosítások révén,- 
ismerkedett meg közelebbről a műfajjal. 
Elmondása szerint Borsi Sándortól és 
Kerekes Andrástól is sokat tanult, a tőlük 
szerzett tudást és trükköket kamatoztatja. 
Misi számára a díj mérföldkő az életé-
ben, szeretne tovább fejlődni. „Nagyon 
örülök a díjnak, és még egyszer nagyon 
szépen köszönöm a bulizóknak a sok-sok 
szavazatot, nagyon jól esett. A díj elfog-
lalta a helyét a polcom legszebb fokán és, 
ha fentebb lépek a későbbiekben akkor 
örömmel emlékszem majd vissza, hogy 
itt kezdtem”. I. Hódi Mihály, II. Kerekes 
András, III. Dj Korolla WRC, IV. Berkes 
Dániel.

Idén is a sárkányhajózás volt a 
legnépszerűbb program, a Tiszaalpári 
Napok keretében

Településünkön idén második alka-
lommal rendezték meg a sárkányhajó 
versenyt, melyre húszfős csapatok jelent-
kezését várták a szervezők. Az alpári- 
holtágon zajlott versenyre közel húsz 
csapat, köztük a tiszaalpári és a lakiteleki 
önkormányzat csapatai neveztek, mely 
párosításból minden erejüket és ügyes-
ségüket latba vetve végül az alpári hajón 
ülő hivatali dolgozók diadalmaskodtak. 
A versenyt nem csak a nevezett csapatok 
számából adódóan kísérte nagy érdek-
lődést, hiszen a partról is több százan 
buzdították az evezősöket. A sárkányhajó 
versenyben fontos volt az egység és az 
összhang a csapattagok között, hiszen 
mindössze másodperceken múlott a 
helyezések sorrendje. Örömteli továbbá,
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hogy a verseny a mobiltelefonokon kívül 
más „áldozatot” nem követelt. A csa-
patok közül a Bagi Team, bizonyult a 
legösszeszokottabb, a leggyorsabb és a 
legügyesebb hajónak, hiszen végül az ő 
győzelmükkel zárult a verseny. A csapat 
tagjai: Bagi Imre; Bagi Beatrix; Bagi 
Brigitta; Bagi István; Ötvös Margit; 
Barna Tibor; Barna Martina; Pásztor 
Dávid; Pásztor Bence; Hódi Tamás; 
Borsos Brigitta; Novák Dávid; Polyák 
Áron; Hürkecz Sándor; Kelemen Norbert; 
Barcsa Szabolcs; Galló Éva; Ábrahám 
András; Dora László; Török Péter; Dudás 
György.

Testvértelepülésével közösen 
nyújtana be pályázatot Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata

Tiszaalpár és Torda között immár 
harminc éve áll fenn a testvértelepülési 
kapcsolat, melynek megerősítéséről 
Tiszaalpáron, augusztus 20-án, ünnepi 
képviselő-testületi ülés keretében írták alá 
a megállapodást az érintettek. Dobai János, 
Torda polgármestere az aláírást követő-
en elmondta, hogy a jövőben Tiszaalpár 

és Torda közös pályázatot adna be az 
IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében. A vajdasági település 
polgármestere hangsúlyozta, hogy már 
1986-ban, a testvértelepülési kapcsolat 
létrejöttekor is itthon érezték magukat, 
Tiszaalpáron, és ez az érzés az évek 
múlásával tovább erősödött. Az eddigi 
együttműködést pozitív eredmények kísé-
rik, baráti kapcsolatok alakultak ki a csa-
ládok, az intézmények és a településeken 
működő civil szervezetek között, ezért a 
jövőben szeretnék, ha a két település kap-
csolata a gazdasági életben is kamatozna, 
akár munkahelyteremtés szempontjából 
is. Dobai János végül köszönetét fejezte 
ki Tiszaalpár eddigi polgármesterei mel-
lett, dr. Vancsura István polgármesternek 
és mindazoknak, akik tettek a két telepü-
lés között fennálló kapcsolat erősítéséért.

Színpadi produkciókkal és játékos 
vetélkedőkkel folytatódtak a progra-
mok augusztus 20-án

Arcfestés, ugrálóvár, trambulin és 
játékos vetélkedők sokasága várta azokat, 
akik államalapításunk ünnepén ellátogat-

tak a tiszaalpári sportpályára. A kilátoga-
tó gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
lehetőségük nyílt arra, hogy közelebb-
ről szemügyre vegyék a rendőrautót, a 
rendőrmotort illetve, hogy kipróbálják 
magukat az airsoft lövészetben. A szín-
padon Bende Lili énekes műsorát köve-
tően, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncegyüttes műsora követ-
kezett, ahol a nagyok mellett a kicsik 
is megmutatták tudásukat. A színpadon 
bemutatkozott a tordai delegációi is, 
akik énekkel és néptánccal kedveskedtek 
közönségüknek. Azt est sztárfellépőinek 
sorát a Mon Cherries együttes élő kon-
certje nyitotta, akiket Lola és a tűzijá-
tékot követően Bozsek Márk követett. 
A 2016-os Tiszaalpári Napok szombati 
programjait ez alkalommal is az utca-
bál zárta. A Tiszaalpári Napok prog-
ramsorozata vasárnap az Alpári Tisza 
Horgászegyesület házi horgászversenyé-
vel, a tiszaújfalui Szent István Római 
Katolikus templom búcsújával valamint 
este a Bugaci Tanyaszínház előadásával 
ért véget.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki, a Tiszaalpári Napok 
programjaihoz nyújtott segítségért, a falu-
napok keretén belül a gulyásleves főzés 
szakácsainak: Góg Mihálynak; Konfár 
Lászlónak; Szatmári Andrásnak és segí-
tőinek, Góg Mihálynénak és Dömötör 
Attilának. A sárkányhajó verseny lebo-
nyolításában végzett segítségért Czímer 
Krisztiánnak. A több napos programokban 
nyújtott segítségért Koczur Balázsnak és 
a résztvevő közfoglalkoztatottaknak.

A falunap támogatói: Nagyközségi 
Önkormányzat Tiszaalpár, Deltakon KFT, 
Farkas Csaba zöldséges, Matic KFT, 
Tiszaalpári Sport Egyesület, Magony 
Gáspár szeszfőzde, Hatvanyiné Boros 
Ildikó- Szikvíz készítő
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Családi napot tartott a Tiszaalpári Polgárőr Egyesület

Tiszaalpáron, 1997-ben kezdte meg 
működését a helyi polgárőr egyesület, 
ahol jelenleg hatvan fő lát el szolgála-
tot. Az egyesület tagjai a rendezvények 
illetve a helyszínek biztosítása mellett 
az éjszakai órákban járőrözéssel segí-
tik a rendőrség munkáját. Az egyesü-
let tagjai mind önként, saját szabad-
idejüket és energiájukat felhasználva 
tesznek Alpár közbiztonságáért, mely 
jónak mondható. Tájékoztatta újsá-
gunkat a részletekről Bársony István, a 
Tiszaalpári Polgárőr Egyesület elnöke, 
aki hozzáfűzte a polgárőrök sok esetben 
saját gépjárműveiket felhasználva telje-
sítenek szolgálatot. A tiszaalpári pol-
gárőrök erejükhöz és idejükhöz mérten 
igyekeznek ellátni az elvállalt feladato-
kat, éppen ezért mindig jól jönnek azok 
az új tagok, akik komolyan veszik ezt a 
tevékenységet és egyéb elfoglaltságaik 
mellett időt szánnak arra, hogy tegye-
nek Tiszaalpár közbiztonságáért. Ehhez 
azonban szükség van az otthoniak, a 
család támogatására, hiszen az önkénte-
sen végzett szolgálat sok esetben tőlük 
veszi el az időt, éppen ezért a családi 
nap értük van, hogy köszönetüket fejez-
zék ki a türelemért, az otthonról érkező 
támogatásért. Idén V. alkalommal rend-

hagyó családi napot tartott az egyesület, 
amely csatlakozott a Tiszaalpári Lovas 
Egyesület VII. Lovasnapjához. Polgár-
őreink vágya, hogy más településekhez 
hasonlóan községünkben is létrejöjjön 
a polgárőrség lovas tagozata, hiszen a 
tanyástérségekben hasznos lenne a lo-
vas jelenlét. A családi napra érkeztek 
lovas polgárőrök is, akik bemutatták 

tudásukat a felállított pályán, illetve 
polgárőreink élve a körülmények adta 
lehetőséggel, segédhajtóként humoros 
fogathajtó versenyen vettek részt, a 
tiszakécskei polgárőrökkel szemben. A 
gyerekek számára most is bábelőadás-
sal kedveskedtek. 

A Tiszaalpári Polgárőr Egyesület 
igyekszik felelősségteljesen gazdál-
kodni, melynek keretében a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatától il-
letve az Országos Polgárőr Szövet-
ségtől jövő támogatásból minden fel-
merülő költséget próbálnak fedezni. 
Polgárőreink várják az önkéntesek je-
lentkezéseit!

Dr. Vancsura István, Tiszaalpár pol-
gármestere a rendezvényen megköszön-
te a polgárőrök egész éves munkáját, 
majd hat polgárőrnek oklevelet nyújtott 
át, eddigi kiemelkedő munkájukat ju-
talmazva. Oklevélben részesült: Popper 
József, Baranyi János, Fekete Ferenc, 
Sinkó Antal és Balla József. 

Továbbra is várok rászoruló gyerekeket szombatonként ebédre. A kedvezményezésem támo-
gatókra talált, ezért 6-8 gyermek jelentkezését is várom legkésőbb előző nap péntekig. A gyereke-
ket játszótér is várja: trambulin, vízi csúszda, asztalitenisz, kosárlabdapálya stb.

Nehéz helyzetben élő család kér segítséget villanybojlerre, villanyszerelésre és TV-beltéri egy-
ségre lenne szükségük. A támogató felajánlott: 1 db franciaágyat, 1 db 20-as gyerek kerék-
párt. Tel.: 06/30/300-4387
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HORGÁSZVERSENY AZ ALPÁRI HOLT-TISZÁN
Az Alpári Tisza Horgászegyesület 

augusztus 21.-én a hagyományokhoz 
híven rendezett horgászainak versenyt. 
Hat kategóriában és külön egyéni telje-
sítmény alapján díjaztuk versenyzőin-
ket. Külön díjaztuk a legidősebb, a leg-
nagyobb halat, valamint a legtöbb halat 
fogó versenyzőt. 

A horgászversenynek 90 versenyző 
vágott neki, érdeklődőkkel együtt kö-
rülbelül 150 fő volt kíváncsi a rendez-
vényünkre.  Sajnos a jó idő nagyban be-
folyásolta a halak étvágyát is, mert nem 
nagyon lehetett őket horogra csábítani. 
Többségében keszegeket lehetett fogni, 
de mellettük balint, kárászt, pontyot és 
is lehetett fogni, valamint az el nem ma-
radó törpeharcsákat. A gyenge halfogás 
ellenére mindenki kitartóan versenyzett. 
Négy bogrács marhapörkölt elfogyasz-
tásával, és az eredményhirdetéssel ért 
véget a Horgászegyesület ünnepi ren-
dezvénye. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt, 
a rendezésben résztvevőknek a közremű-
ködést. 

Külön köszönet a támogatóink-
nak: Energofish Kft, Hori 96 Bt, Alpári 
Tüzép, Hatvanyiné Boros Ildikó Szikvíz, 
Nemes József, Győri László, Vadász Tár-
saság! Következő versenyünk időpontja 
szeptember 24.-én a Holt Tiszán törpe-

harcsa fogó csapatverseny lesz. Érdek-
lődni lehet a Brekeke horgászboltban, 
Hunyadi u.42 sz. alatt.

A 2016 augusztus 21.i horgászver-
seny eredményei.
Lányok: Faragó Nóra 2010 gr, Patai Ad-
rienn 1750 gr, Madla Rita 1650 gr.
Női: Almási Erzsébet Andrea 1050 
gr, Hatvanyiné Boros Ildikó 930 gr, 
Keserűné Guzsik Mária 680 gr.
65 év felettiek: Hegedűs Deme Pál 1400 
gr, Helmut Weis 1020 gr, Víglási Sándor 
950 gr.

Fiú: Tóth Ákos 3150 gr, Farkas Levente 
890 gr, Haticza Máté 820 gr.

Férfi: Bodor Csaba 3000 gr, Novák 
István 2450 gr, Győri Tamás 2330 gr.

Családi: Nagy család, Hekkel - Rédai 
család, Bartus család.

Különdíjazottak: Legtöbb halat Tóth 
Ákos fogta. Legnagyobb halat Víglási 
Sándor fogta. Legidősebb horgászunk: 
Hegedűs Deme Pál.

Az Alpári Tisza He. Vezetősége Gra-
tulál a győzteseknek!

Egyházi sorok
Szeptembertől, hétköznapokon 

az esti szentmisék kezdési időpontja 
18:00.

- Szeptember 11.-én  vasárnap a dél-
előtti szentmisék keretében tartottuk 
a Veni sancte-t6 a tanévünk megnyitását. 
Kértük a Szentlélek segítségét a 2016./17. 
tanév feladataihoz is. Jelmondatunk:  „ 
Aki Istenről gondolkodik, imádkozik.” 
- Gárdonyi Géza-

- Szeptember 18.-án vasárnap a 11:00 
órás szentmisén lesz az elsőáldozás, ez-
úttal az Újfalui templomban. Tizenhárom 
hittanosunk részesül először Jézus aján-
dékából.

- Kérjük a jegyeseket, hogy esküvőjük 
előtt legalább 3 hónappal jelezzék házas-
ságkötési szándékukat. 

Hálásan köszönjük a templomaink fel-
újítására eddig beérkezett adományokat

Akciós
ereszcsatornázás,

bádogozás,
horganyzott

csatorna szerelése
anyagárral
1500,-Ft/fm.
Érdeklődni: 

0620/923-17-19

Köszönetnyilvánítás:
Szeretnék köszönetet mondani 
annak az illetőnek, aki augusztus 
30-ra virradó éjszaka udvarunk-
ból a kerékpárunkat elvitte, ülését 
feljebb vette, villogókat leszerel-
te, majd visszahozta és a kerítés-
nek, igaz, hogy kívülről, neki tá-
masztotta.

Augusztus 15-én Tiszaalpáron ELVE-
SZETT egy 9 éves, LÁNy yORKI 
KISKuTyA. A kutya beteg, rend-
szeres orvosi kezelésre szorul. A 
megtaláló, nyomravezető 50.000,-Ft 
jutlaomban része-
sül! Aki tud valamit 
a kutya hollétéről, 
hívja a 06-30/265-
1611-es telefonszá-
mot!



          2016. szeptember                                                                   9. oldal

A Népművészet Ifjú Mestere lett a tiszaalpári kosárfonó,
Gergely Ramóna

Ramóna, augusztus 18-án, Budapes-
ten a Vigadóban vehette át a Népművé-
szet Ifjú Mestere díjat. Ennek hátteréről 
és az idevezető útról, Ramónával beszél-
gettem.

- Gratulálok az elismeréshez! Mit je-
lent ez számodra?

- Köszönöm. Igazából sosem az elis-
merés motivált a munkában. Álmodtam 
egy nagyot és mertem elindulni az álmom 
útján, tulajdonképpen ez csak egy állomá-
sa az utamnak. Nekem ez az életem, min-
dig is ez volt és azt gondolom, hogy ez is 
marad. Nem maga a díj a fontos, hanem a 
hozzávezető út.

- Miért, milyen volt a hozzávezető út?
- Kosárfonó családból származom. 

Harminckét éves vagyok, huszonkét éve 
fonom a kosarat. Egy karakteres kosárfo-
nó faluból, a Hargita megyei Siménfaluból 
származom, ahol az emberek 70% kosár-
fonással foglalkozik, esélyem se volt, 
hogy más legyek, mint kosárfonó. Persze 
kamaszként mindent kitaláltam, hogy mi 
leszek, végül mégis a kosárfonás mellett 
döntöttem. Nem volt szükséges, hogy le-
üljünk a testvéremmel fonni, aztán tíz éves 
voltam, amikor először a nyári szünetben 
nekiültem kosarat kötni. Siménfalván az 
a szokás, hogy az elkészült termékeket 
kiakasztják a kertre. Én is kiraktam az 
enyémet, ahogy elkészült, délutánra már 
meg is vették. Ez nagyon tetszett és moti-
vált, hogy pénzt kapok azért, hogy fonom 
a kosarat. Ahogy a negyedik általánossal 
végeztem, a nyáron annyi kosarat fontam, 
hogy a testvéremet és magamat is be tud-
tam iskolázni. Tanultam szakmát is, de a 
kosárfonás az életem, ha már az élet is így 
hozta, hogy negyedik generációs kosárfo-

nó lehet, akkor miért lennék más.
- Hogyan jutottál ehhez a díjhoz, mit 

kellett érte tenned?
- Beadtam egy pályázatot. Ahhoz hogy 

valaki elnyerhesse a Népművészet Ifjú 
Mestere díjat egy szakdolgozatot kellett 
írnia, választani kellett egy témakört és a 
tájegységet, amiről írok, ahhoz illeszkedő 
alkotásokat, tárgyakat kellett készítenem, 
ezek összességéből kapja meg az ember a 
címet, abban az esetben, ha a teljesítmé-
nye alapján beválogatják.

- Mi adta az ötletet, hogy beadd a pá-
lyázatod a cím elnyerésére? Egyértelmű 
volt, hogy megpróbálod?

- Úgy indult az egész, hogy itthon ugye 
szokott lenni az Országos Kosárfonó Ta-
lálkozó és ott látta a többi kosárfonó, hogy 
milyen szépen dolgozom, a szakmai tudá-
som stabil, miért nem megyek és zsűrizte-
tem a tárgyaimat, mutassam meg magam. 
És tavaly ősszel, úgy döntöttem, hogy ak-
kor most megpróbálom, nem gondoltam 
csak cselekedtem. Elvittem Békéscsabára 
zsűriztetni tíz tárgyamat. Ebből 4 db A-
kategóriás lett (kiemelkedő teljesítmény a 
népművészetben az a darab) 4db B- ka-
tegóriás (minden követelménynek meg-
felel) és lett 2 db ajándéktárgy (minden 
követelménynek megfelel, csak gyorsan 
elkészíthető, kevés anyagból) Nem is-
mertek, felbukkantam a semmiből és rög-
tön lett 4 db A-kategóriás termékem, ez 
nagyon ritka szokott lenni.

- Augusztusban adták át az elismerést. 
Hány embert sikerült magad mögé utasí-
tani?

- Tizenkilencen voltunk. Ebből hár-
man részesültünk az elismerésben, volt 
egy nemezes kishölgy és volt egy tojás 
festő hölgy rajtam kívül. Igazából akkor 

jöttem rá, hogy milyen nagy elismerés is 
ez valójában, amikor az átadáskor Lázár 
János, miniszterelnökséget vezető állam-
titkár azt mondta, hogy a népművészet-
ben, akik megkapták ezt a címet, olyan, 
mint amikor a sportolók éremmel a nya-
kukban térnek haza az olimpiáról.

- Hogyan tovább ezek után? Illetve 
mi a Te specialitásod? Milyen kosarakat 
kötsz?

- Különböző bevásárlókosarakat, po-
rolótat kötök, de szeretek üveget is fon-
ni, ezt itt Alpáron tanultam meg, illetve 
az apróbb tárgyak azok, amik a szívem-
hez közel állnak. A siménfalvi erdélyi 
húzott illetve a tiszaalpári fonott techni-
kával dolgozom. Hogyan tovább? Most 
a következő cél a népi iparművész cím 
megszerzése. Húsz darab tárgyam már 
le van zsűrizve, itt 5 db A-kategóriás és 
30 db B- kategóriás tárgyat kell készíteni, 
ez után lehet kérelmezni a címet. Ez van 
most előttem.

Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* Akác * Tölgy * Bükk, gyertyán
Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009
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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
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
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 felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Kertes családi ház eladó! 
Tiszaalpár, Kossuth L. u. 51. szám 
alatt 1037 m2-es parkosított udvar, 66 
m2-es felújított lakóház új központi 
fűtéssel, gázkazánnal és fatüzelésű ka-
zánnal. Ár: 5,5 millió forint. Érd.: 06 
30 300 88 10

* Eladó 2db 1000 literes műanyag 
tartály fém keretben, raklapon, csappal 
ellátva. Eladó még 2 db 1000 literes 
műanyag kád és 7 db 400 literes hordó. 
Érd.:+36-70-9777-074 telefonszámon 
lehet

* yamaha SR 124 cm3 négyütemű, 
rendszám nélküli fekete motorkerékpár 
eladó. Érd.: 06/30/221-9922

* Családi ház eladó 4 szoba, 3 für-
dőszoba megosztható. Felújított-hőszi-
getelt. Érd.: 06/30/300-4387

* Lakáskarbantartást és ház körüli 
szakmunkát vállalok (főként csősze-
relés, lakatosmuka). Rászorulóknak 
(kis nyugdíjas is) munkadíj nélkül, de 
az anyagköltség a megbízót terheli. 
Péntekenként 2-3 órahossza erejéig. 
Érd.:06/30/300-4387

* Mountain Bike kerékpárok 24-es, 
26-os és hibás elektromos kerékpár 
eladók. Irányár: 8-15000 Ft között. 
Érd: 06/30/300-4387

* Falvédő és szőnyeg készítését 
vállalom. ugyanitt eladók is vannak. 
Tiszaalpár Dobó u. 8. Tel.: 76/424-553

* Tiszaalpár József A. u. 32 sz.alatt 
50 m²-es lakóház eladó. Irányár: 
950.000,- Ft Részletfizetési lehetőség. 
Tel.: 06/20/912-1009

* 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 sze-
relése anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 
20/923-17- 19.

* Eladó 10 db új mintás fehér üveg-

tégla 400 Ft/db. Érd.: 30/22-77- 132.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vö-

rösmarty M. u. 5. sz. alatt. Tel.: 76/424-
019. Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi ház 
padlástér beépítéssel, alápincézve 300 
négyszögöl kerttel. Ár: 7.000.000,- Ft. 
Tel: 31/313-2395

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

* Akciós ereszcsatornázás, bádo-
gozás, horgonyzott csatorna szerelése 
anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-
17- 19.

* Eladó 10 db új mintás fehér üveg-
tégla 400,-Ft/db. Érd.: 30/22-77- 132.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86- 58. 1750 m² föld eladó. 
Tel.: 63/311-744.

* Családi ház eladó Bethlen G. 
u. 25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 
76/424-520.

* Eladó 1 db 380V+220V-os he-
gesztő trafó és 1 nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Eladó 6 pár költő galamb és 
benzinmotoros fűnyíró. Tel.: 30/428-
3614.

* Vesszőből készült ovális asztal + 
2 fotel. Ár: 25.000,-Ft. Tel.: 70/316-
3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás 
összkomfortos ház, 1750 m 2 -es föld 
eladó. Érd: 63/311-744 telefonon dél-
utáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya 
eladó melléképülettel és pincével. A 
házban 3 szoba, konyha, fürdőszoba 
található. Hozzátartozó terület 8440 m 
2 és szőlővel . érd. 30/419-87- 61 , 17 
óra után. Iá:6.000.000 ft

* Eladó Tiszaalpár külterületén lévő 
tanya-szántóművelési romos tanya. 
Hrsz: 0223/3; 3597 m 2 ;4,2 AK. Érd: 
30/229-33- 85

* Boroshordók 100-200- 30 lite-
resek. Nagy ló szerszám 1-es szántó 
eketöltő és sima ekekapa. Érd: 30/335-
74- 73 Pintér Mihály

* Zab, tritikálé, búza és 22-es elekt-
romos húsdaráló eladó. Érd: 30/335-
74- 73 Pintér Mihály
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