
Megújult az Alkotmány utca - 
Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő 
kereszt, Tiszaalpáron. Az érintett terü-
letre novemberben került vissza a 
kereszt, melynek felújítását a Berecz 
Skolasztika Alapítvány finanszírozta. 
Az elmúlt időszakban több feszület is 
megújult településünkön, - mint pél-
dául a Sárga Iskolánál vagy a Bokros, 
Tiszaalpár határában lévő,- melyek első-
sorban a helybéliek kezdeményezésére 
valósult meg. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatához még a nyáron érke-

zett egy lakossági megkeresés misze-
rint a szóban forgó kereszt igen rossz 
állapotban van. Az önkormányzat ezt 
követően felkereste a Szent Benedek 
Leányai Társaságot, hogy ellenőrizzék 
a kereszt állapotát. A helyszíni felmé-
réssel egyértelművé vált, hogy bár a 
kereszt felső része remek állapotban 
van, az alja korhadt volt, ami rendkí-
vül balesetveszélyesnek bizonyult. Ezt 
követően szállították el a keresztet.

A munkálatok során átcsiszol-
ták a kereszt felsőrészét, a talpazatát 

pedig teljesen lecserélték, melyhez egy 
komolyabb tölgyfatuskó lett kivágva, 
amit vastagabb aljjá és elkeskenye-
dő felsőrésszé alakítottak, erre ment 
vissza a feszület. Számolt be a részle-
tekről Sinkó Ágnes, a Szent Benedek 
Leányai Társaság perjelnője, aki hoz-
záfűzte, a kereszt helyreállítási mun-
kálataiba most is helybéli vállalkozók 
és önkéntesek vették ki részüket. A 
jövőben további keresztek renoválási 
munkálatait tervezik, Tiszaalpáron és 
környékén.

Újabb kereszt újult meg összefogásból Tiszaalpáron
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Tízmillió forint kezdőösszeg-
gel fognak hozzá Tiszaalpáron, a 
Szent Imre téri parkoló kivitele-
zéséhez.

Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete november 11-ei testületi ülésén 

fogadta el a Szent Imre téri parkoló 
terveit és azt, hogy a beruházás meg-
valósításához 10 millió forint kezdő 
összeggel fognak hozzá. A tervek 
tehát elkészültek, most az engedé-
lyeztetésre várnak, mely akár 1-2 
hónapig is eltarthat.

Amint az engedély megérke-
zik, hozzálátnak a munkálatokhoz. 
Amennyiben a téli időjárás nem teszi 
lehetővé a munkálatok kivitelezés-
ének megkezdését, a beruházáshoz 
tavasszal fognak hozzá a szakembe-
rek. 

Egyházi sorok
Karácsonyi ünnepi szentmiserend.
                            Alpár    Újfalu   Zárda
December 24.     21:00    18:00     24:00
December 25.       9:00    11:00     16:00
December 26.       9:00    11:00     16:00
December 31.     18:00    16:00     11:00
Január 1.               9:00    11:00     16:00

- Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat minél előbb jelezzék 
a plébániákon.

- Hálásan köszönjük az ebben az esz-
tendőben beérkezett adományokat, me-
lyet templomaink felújítására szántak a 

Kedves Hívek! Köszönet azoknak is, akik 
ebben az esztendőben egyházközségi 
hozzájárulásukat rendezték.

Karácsonyi gondolatok:
Az Ige világba lépése páratlan ese-

mény az emberiség életében, amelyet Já-
nos evangélista a következő kifejezéssel 
érzékeltet. „ Az Ige testté lett és köztünk 
lakott”  (Jn 1,14). Az Ige Jézus Krisztus-
ban valóban magára vette emberi termé-
szetünket, teljes sorsközösséget vállalt 
velünk. Egészen emberré lett, anélkül, 

hogy megszűnne isteni személyisége. 
Azért fordul a keresztény teljes bizalom-
mal Krisztushoz, mert tudja, hogy meg-
értésre és segítségre talál. A karácsony 
meghitt és hangulatos ünneplése a csa-
ládban nem feledtetheti el, hogy az ünnep 
igazi jelentőségét ebben az örömhírben 
foglalhatjuk össze: Velünk az Isten! A 
betlehemi jászolnál nekünk is szól az égő 
csipkebokorban megjelenő Isten szava: „ 
Vedd le sarudat lábadról, mert a hely, ahol 
állsz, szent föld.”  ( Kiv 3,5)

Kéri Vencel plébános

TESTÜlETI ÜléSről JElENTJÜK

JóTéKONySágI ChrISTMAS PArTy-T SzErvEzNEK
dECEMbEr 17-éN, TISzAAlPárON

Településünkön, december 17-én Jótékonysági Christmas Party-t szerveznek a Művelődési Ház nagytermében 21:00 órától. 
Az est teljes bevétele a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda illetve az Árpád Fejedelem Általános Iskola között kerül szétosz-
tásra. Az óvoda a tornaszobába szeretne egy telepített hangtechnikát beszerelni, hogy rendezvényeiket minél színvonalasabban 
be tudják mutatni, az általános iskola pedig egy olyan eszközt szeretne megvásárolni, mellyel hosszútávon meg lenne oldva az 
intézményben a hangtechnika működtetése. Az eszközök megvásárlásához minimum százezer forint szükséges.

Az est során Hódi Mihály, Kozma Gábor és Kerekes András szolgáltatja a zenét, így a 80-90’-es évek zenéitől napjaink 
slágerei is hallhatóak lesznek.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kecső Hanna (Gyenes 
Andrea), Izsó Richárd (Baranyi 
Szilvia), Magony Milán Róbert 
(Kónya Tímea), Lingurárin Letícia 
(Lingurárin Tünde), Nagy Anna 
(Klárik Klára), Liliom-Szabó Milán 
(Dömötör Éva), Czapek Mira (Czapek 
Júlia).
házasságot kötött: Ajtai János és 
Kovács Katalin.
Elhunytak: Némedi Varga Jánosné 
Kamasz Gizella (1932-2016), Gálfi 
Mátyás Andrásné (1939-2016), 
Demeter Józsefné Kovács Terézia 
(1943-2016).

A Bársony Lovasudvar idén is
a Mikulás segítségére volt

Idén is hintón érkezett a Mikulás, 
Tiszaalpárra. Településünkön az el-
múlt évekhez hasonlóan, a Bársony 
Lovasudvar tagjai most is a Mikulás 
segítéségre voltak, így december 6-
án ismét útjára indult a Lovasudvar 
Mikulása, Manócskája és hű Kram-
puszai.

A fényes kis csengőkkel, gömbök-
kel és karácsonyi fényekkel tarkított 
fogatukon meghitt zene kíséretében 
körbeutazták a községet. A nagysza-
kállú munkáját a Lovasudvar tanít-

ványai is segítették, így a maroknyi 
csapat ez év végén is töretlen lelke-
sedéssel szállította az ajándékcso-
magokat. Hála a településünkön élő, 
adakozó szellemű embereknek, idén 
több rászoruló gyermek is átélhette a 
varázslatot.

A Bársony Lovasudvar ezúton 
fejezi ki köszönetét mindazoknak a 
jószívű embereknek, akik ebben az 
évben is szeretettel segítettek felaján-
lásaikkal, illetve azoknak, akik rész-
vételükkel támogatták munkájukat.
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Tiszaalpáron, az adventi idő-
szakban, a Római Szent Franciska 
Karitaszcsoport szervezésében, idén 
immár harmadik alkalommal várták 
az érdeklődőket ünnepi műsorral. Az 
adventi gyertyák meggyújtására most 
is a településünk központjában, a szö-
kőkútnál kialakított adventi koszorú-
nál került sor szombaton esténként. Az 
első ünnepi gyertyagyújtáskor a Bár-
sony Mihály Népdalkör tagjainak dal-
csokrát hallgathattuk meg hegedűszú 
kíséretében. December 3-án, már a má-
sodik adventi gyertyát gyújtottuk meg, 
melyen településünk gitáros közössége 
működött közre. Bártol Réka, a Római 
Szent Franciska Karitaszcsoport veze-
tője pedig rávilágította a jelenlévőket 
a lelki felkészülés fontosságára, hiszen 
ahhoz, hogy az ünnep igazi ajándékát 
meg tudjuk tapasztalni fontos, hogy a 
mindennapjainkban észrevegyük azo-
kat az ajándékokat, amiket Istentől ka-
punk, melyek az emberekkel való kap-
csolatainkban, a természet szépségben 
illetve a számunkra örömet jelentő dol-
gokban tükröződnek vissza. December 
10-én, a harmadik gyertya meggyújtá-
sát és dr. Vancsura István polgármester 
ünnepi köszöntőjét követően Almási- 
Szabó Tibor és tanítványainak varázs-
latos ének, zenés műsorát tekinthettük 
meg. Igazán örömteli volt látni, hogy 
nem csak a koszorún gyúlt hétről-hét-
re több gyertya, de a piactéren is egy-
re több érdeklődő gyűlt össze, hogy 
részese lehessen településünk adventi 
hétvégéinek.

Az utolsó adventi gyertyagyújtás-
ra december 18-án, este 18:00 órakor 
kerül sor a piactéren, melynek kere-
tében betlehemes játékkal készülnek 
az esemény szervezői.

Ünnepi műsorok keretében gyúltak fel
a gyertyák településünk adventi koszorúján

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik ebben 
az évben adományaikkal támogatták 
a Gondozási Központ – Idősek Ottho-
nát. Név szerint: Szulcsán Vencelné, 

Szulcsán Edit, Gerhát János, id. Pop-
per József, Bodor Istvánné, Czobor 
Éva, Bálint Tiborné, Novák Zoltán, 
Folyó Béláné.

Egyúttal a Gondozási Központ 

dolgozói és lakói nevében kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánni mindenkinek!

Palásti Viktor
Gondozási Központ vezető

Köszönetnyilvánítás
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JóTéKONySágI bál Az ISKOlábAN
A bál elnevezés olasz eredetű, a tán-

colni szóból, mint ballo, ballare ered. 
Az évek során, a külsőségeket tekintve, 
a bál szinte mindenben megváltozott. 
A vendégek hintó helyett autóval érkez-
nek, a gyertyák fényeit felváltotta az 
elektromos lámpa, és a hagyományos 
keringő, polka mellett ma már moder-
nebb zenére is táncolhatunk.  A hölgyek 
szebbnél szebb ruhákban pompáznak a 
táncparketten. Olyan esemény ez, ame-
lyen mindenki szeretne részt venni.

A hagyományoknak megfelelően 
november 26-án jótékonysági bált rende-
zett az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tantestülete és a szülők a közössége, 
melyet ismét nagy érdeklődés kísért. Ez 
a szép hagyomány ünnepélyes atmosz-
férával burkolta be az egész iskolát, és 
magával ragadott valamennyi vendéget.

  Jótékonysági rendezvényün-
ket hagyományosan a tornateremben 
rendeztük meg, melyet a színpompás 
dekoráció bálteremmé varázsolt. A ven-
dégeket Győri Istvánné intézményveze-
tő köszöntötte, majd Zsámboki Anna, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kecskeméti Tankerületének igazgatója és 
Dr. Vancsura István, Tiszaalpár polgár-
mestere is üdvözölte az egybegyűlteket. 

  Az iskola diákjai hetek óta 
készültek arra, hogy színvonalas műsor-
ral örvendeztessék meg a bál résztvevő-
it. Először a nyolcadik osztályos tanu-

lók angol keringőt mutattak be, majd 
az énekkar műsorát követően pedig az 
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos 
növendékei szórakoztatták a bál résztve-
vőit. Végül a bécsi keringőt tekinthette 
meg a közönség. Ezt követően a diákok 
felkérték tanáraikat, szüleiket egy táncra. 
Az aulában idén sem maradt el a nagy 
sikerű fényképezés a rögtönzött retro 
osztályteremben, melyet ebből e célból 
rendeztünk be. A fotósok ismét nemes 
felajánlást tettek, így a fényképezésből 
befolyt teljes összeget az iskola javára 
fordíthatjuk. 

Egy jó bál azonban nem tud megva-
lósulni segítők nélkül! Nagy köszönetün-
ket fejezzük ki a vacsorát elkészítőknek, 

azoknak, akik hozzávalókat ajánlottak fel, 
biztosították a főzéshez, mosogatáshoz 
a helyiségeket, kölcsönöztek számunkra 
étkészletet, dekoráltak, takarítottak, terí-
tettek, tálaltak, vagy éppen más módját 
találták meg annak, hogy segítsenek ezen 
színvonalas rendezvényünk létrejötté-
ben. Az iskolát támogatták azok is, akik 
vacsora- és adományjegyet, tombolát 
vásároltak, tombolatárgyat ajánlottak fel. 
Köszönet valamennyi kollégámnak, akik 
a mindennapi nevelő-oktató munkájuk 
mellett vállalták a bál megszervezését, és 
az ezzel járó plusz feladatokat. A hajnalig 
tartó vigasságban mindenki nagyon jól 
érezte magát.

Suba Jánosné igazgatóhelyettes

Ajánló a könyvtár
új könyveiből

Hahner Péter: 33 szerelmi háromszög a 
történelemben
Bánó Attila: 44 meghökkentő eset a ma-
gyar történelemből
Nicola Jane Swinney: A legszebb lovak
Stephenie Meyer: A vegyész
Sandra Brown: Aljas szándék
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha
Julia Quinn: Aranylóbb a napnál
Bécs útikönyv
Danielle Steel: Blue
Gáll Viktória: Borsi a hóban
Dénes György: Budapest és a Dunakanyar
Michael P. Nichols: Értő hallgatás
Horváth Ilona: Szakácskönyv
Berg Judit: Lengemesék 3.
Komal Kant: Mire jó a rosszfiú?
Szózat: egy kézirat története
Elizabeth Camden: Túl az álmokon

Egészséghónap az iskolában
Novemberben iskolánk tanulói is-

mét egy lépéssel közelebb kerültek 
ahhoz, hogy az egészséges életmód 
életük részévé váljon. A lelki egészség 
érdekében Maróti Pálné szervezésében 
folyamatosan szakemberek által irá-
nyított foglalkozásokon vehettek részt 
az érdeklődők. Az első osztályosok 
plakátokat készítettek, rajzfilmeket te-
kintettek meg a témával kapcsolatban. 
A 2. évfolyamtól kezdve a 8. évfolya-
mig minden osztálynak egy Fitt-naplót 

kellett összeállítania.  Az előző években 
gyűjtött tudásukat felhasználva egy he-
tes programot készítettek a gyerekek 
a helyes életvitelről.  A szövegeket 
változatos technikákkal létrehozott ké-
pekkel színesítették. Látogassanak el 
honlapunkra, és válogassanak az ötletes 
heti rendek közül és tegyék magukévá 
az egészséges életmód elemeit! http://
www.alpariskola.hu/

Ivicz Ivett
egészségkoordinátor

Pályázat védőnői munkakör betöltésére 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet védőnő munkakör betöltésére. A teljes pályázati kiírás a www.
tiszaalpar.hu honlapon található meg.
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A bentlakók életében már december 
elején megkezdődött az ünnepi készü-
lődés, amiből mindenki kivette a részét, 
adventi koszorú készítés követően első 
alkalommal állítottak fel szalmabábu-
ból a Mikulást, ami az udvari pavilon-
ban lett elhelyezve, melyet a díszkivilá-
gításnak köszönhetően este is látható.

December 06-án reggel nem csak 
a gyerekek, hanem az idősek is vár-
ták, hogy ismét meglátogassa Őket a 
Mikulás. 

A hagyományokhoz híven énekkel 
és versel köszöntötték a nagyszakállút.  
A megható és szép fogattatás viszon-
zásául minden lakó kapott egy kis cso-
magot, amit a Mikulás segítője előző 
éjjel szorgosan készített. E délelőtt is 
örömteli pillanatokat okozott az otthon 
életében mind az idősek mind pedig a 
dolgozók számára. 

Palásti Viktor
Gondozási Központ vezető

Mikulás látogatott a gondozási Központba

Idén is köszöntötték a szociális dolgozókat

November 12-én - a Szociális Munka Napja alkalmából - a szociális 

ágazat dolgozóit a társadalom megbe-
csülésének jeleként köszöntik.

Településünkön a Gondozási 
Központ dolgozóit 2016. november 14-
én munkahelyükön rendezett ünnep-
ségen köszöntötte dr. Vancsura István 
polgármester.

A polgármester méltatta az 
Otthonban dolgozók mindennapi igye-
kezetét, felelősségteljes és önzetlen 
munkáját, melyet virággal köszönt 
meg. 

Az intézmény dolgozói ezután szé-
pen terített asztal mellett, finom ebédet 
fogyasztva idézték fel az elmúlt év 
eseményeit.

Palásti Viktor
Gondozási Központ vezető

Nálunk is járt a Mikulás!
December 6-án kicsik és nagyok iz-

gatottan várták a Mikulást, aki az idén 
is meglátogatott bennünket. Korán reg-
gel egy nagyseprűs krampusz kopogtat-
ta meg az iskola ablakait, a kicsik nagy 
rémületére, többen sikítva menekültek 
a tanító nénikhez, akik megnyugtatták 

a pityergőket, hogy hozzánk csak a Mi-
kulás egy jóságos krampusszal érkezik, 
mert nálunk nincs is rossz gyerek. Azu-
tán a kicsit megfáradt nagyszakállú, 
osztályról osztályra haladva ajándéko-
zott meg mindenkit, megdicsérte a jó 
gyereket, néhány intelmet mondott a 

kevésbé jóknak, hogy ha jövőre is el-
látogat hozzánk, már minden rendben 
legyen. A gyerekek verssel, dalokkal 
köszöntötték, és izgatottan bontogatták 
a tartalmas csomagokat. Köszönjük Mi-
kulás, és neked is kedves Krampusz!

Novák Lászlóné
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A Pax otthonba is évről évre ellátogat a Mikulás

A karácsonyi ünnepkört szépen 
készíti elő az ajándékosztó Mikulás, 
aki puttonyába mindenkinek hoz vala-
mit, de a legnagyobb ajándék a vára-

kozás öröme a reménység felkeltése a 
szívekben. December elején már meg-
kezdődik a készülődés a ráhangolódás. 
Foglalkozások keretében felidézzük 

Szent Miklós legendáját, gyerekkori 
emlékeket, verseket, dalokat. Az aján-
dékozás örömét is próbáljuk „megél-
ni, megidézni”: ajándékot készítünk az 
óvodásoknak.

Ügyes kezek papírból is elkészítik 
a mikulás legendás alakját, s mire elér-
kezik a nagy nap mindenki lázban ég, 
és hogy mit is láthatunk az időseink 
szemében? Azt Benedek Elek Mikulás 
apó című versében leírta:
Óh kedves éj! Szép álmok éjjele!
Emlékeddel lelkem most is tele.
Hajam, szakállam - fehér, mint a hó,
Öreg vagyok, mint Mikulás apó,
De ezen kedves, szép éjjelen,
Amikor a jó öreg megjelent:
Úgy érzem, újra gyermek lettem én,
Mikulásváró kicsi kis legény!

Bartuczné Szepesi Irénke

Idősek napja a PAX Otthonban
Idősek napja alkalmából műsorral 

leptük meg a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjait és a PAX Otthon lakóit. 
Versekkel, énekkel, tánccal köszön-
töttük őket. A műsorban felléptek a 3. 
b osztály tanulói: Barta Dávid, Bende 
Kíra Lili, Kiss Maja, Lászki Veronika, 
Szatmári Lili, Viglási Tamás és Kiss 
Ferenc 5. osztályos tanuló.  Felkészítő 
pedagógus: Kalmárné Palásti Mónika. 
Az idősek szeretettel és örömmel 
fogadtak minket, nagy tapssal hálálták 
meg műsorunkat. „A fiatalság min-
den embernek megmarad lélekben, 
Csak több tapasztalata lesz az élet-
ben.”         Kalmárné Palásti Mónika 

Köszönet a vAdáSzOKNAK! 
Az élet ezer okot az sírásra, de 

millió ok van örömre. Ilyen öröm 
ért, amikor két fiatal vadász csön-
getett be hozzám, kezükben gyö-
nyörű fácánkakasokkal. Kellemes 
ünnepeket kívántak a vadászok 
nevében.

Mióta Zoli meghalt minden év-
ben, megkapom ezt a figyelmes-

séget, amit sírás nélkül nem lehet 
megállni. A vadásztársaság együtt-
érzése, legjobb társunk öröm és 
bánat idején. Ezek a vadászbarátok 
állandóak, akiknek minden évben 
eszükbe jut Zoli a vadász, aki már 
négy éve az égi vadászmezőkről 
tekint le a vadászokra.

A Zoli emlékei, a barátok 

emlékei is, hisz közösek vol-
tak a sikerek, vagy sikertelensé-
gek is. Köszönök mindent! Kí-
vánok sok sikeres vadászatot! 
Kellemes fenyőillatú karácsonyt 
és sikeres vadászatot az új eszten-
dőben!

Szederkényi Zoltánné Ceni
és családja
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ÜNNEPI TAlálKOzó 60 év uTáN
Szívünket, lelkünket is ünneplőbe 

öltöztettük, hogy megmártózzunk újra 
egymással való találkozásban. Talán a 
legjobb időzítés, amit eddig találkozók-
ról elmondhatok. Dolgos Kati, aki ezt a 
szervezést vállalta igen jól gondolta, hogy 
sokan jönnek vissza gyökereiket keresve, 
szerzettükre emlékezve, erőt meríteni, a 
gyertyák fényénél. Szárnyakat kapni az 
osztálytársakkal való találkozás alatt, hisz 
nincs olyan titok, mit az idő fel ne fed-
ne. Ha nem értjük meg egymás hallgatá-
sát, nem értjük meg egymás szavát sem. 
Reménykedett, s reményeit sok telefon, 
levélváltás, munka, szervezés meg is hoz-
ta a sikert. Én 60 éves találkozóra jöttem, 
60 éve kezdtem tanítani és Ők voltak az 
első tanítványaim. Ne bántsak meg sen-
kit, de az első tanítói élményeim, a fiatal-
ságom legszebb kora volt.

A Tiszatáj vendéglőben a már meg-
szokott kellemes hangulat várta a 60 éve 
első osztályt kezdő „nebulókat”. Egy-
mást ölelve, sírva, nevetve üdvözölték a 
rég nem látott osztálytársakat. Mikor a 
zajos üdvözlések véget értek, csendesül-
ni kezdtek, megérkezett mindenki, aki 
jelezte jöttét, átsétáltunk az öreg „alma 
materba”, ahol az emlékek újra és újra fel-
színre törtek. A volt osztályunkban Horti 
Sándor „tanító bácsi” a régi ballagási nó-
tát szólaltatta meg hegedűjén, s bizony 
elérzékenyülten énekeltük mindannyian. 
Sándor és jómagam is elmondtuk mi is 
történt velünk a 60 év alatt. Majd „gom-
bostűre” szúrva ezernyi színes letűnt pil-
lanatot mondtam magukról, családjukról 
a tanítványok. Osztoztak egymás örömén, 
bánatán. Sajnos már sok tanárért és osz-
tálytársukért, akikre emlékeztek gyertya 
égett, és egy perc néma csendben emlé-
keztünk rájuk.

Helybeli gyerekek közületek miért 
maradtak többen távol?

Az iskola bejárása és a beszélgeté-
sek, az emlékezések után a hegedűszó 
hangjaira a „Rácsoskapu rácsosablak”..
nótával búcsúztunk messzetűnő gyermek-
éveinktől, az iskolánktól. A vendéglőben, 

az éhes gyomrokat már várta a sok finom 
falat. Nem csak ettünk, de be nem állt a 
szánk, beszélgettünk is. Itt nem érvénye-
sült az a magyar közmondás: „szavuk 
sem igen van az alatt, míg esznek…” A 
pocakok teltek a tálakról fogyott a finom 
ebéd és mellé a jó nedű. Mikor minden-
ki jól lakott, előkerültek a családi fotók. 
Nyüzsgött a terem. Ilyen találkozásokkor 
elveszítjük az idő fonalát, csak mondjuk, 
mondjuk a magunkét. A múlt s a jövő 
kitárja kapuit, hisz emlékezni olyan jó! 
Mélyebben éreztünk át mindent. Tisztáb-
ban emlékeztünk minden régi dolgokra. 
Örvendeztünk, hisz mindent régen látott 
barátokkal tehettük. S nektek kedves ta-
nítványaim van jövőtök, a munka, a gye-
rekeitek, az unokáitok. S reméljük ránk 
is öreg tanítóitokra is emlékezni fogtok. 
Este hét óráig tartott a nem szűnő beszél-
getés, öregedett már a korán beköszönő 
októberi alkonyat. Újabb találkozót be-
széltek meg, még Bodor Laci is, aki Pá-
rizsból jött haza. Jó visszanézni a múltba, 
s nem beleszédülni a valóságba, a jelen-
be. Jó lesz találkozni tiszta szívvel. Kö-
szönjük mindazoknak, akik Dolgos Kati 
hívószavára eljöttek. A múltra emlékezni, 
s várni az újabb lehetőséget az együttlét-
re, amit mint ígérik, mulatósra terveznek. 
„Ha nem akarsz megöregedni, tarts a fia-

talokkal.”- mi ezt tettük a Horti házaspár-
ral. S szeretnénk majd mulatni is Veletek. 
Köszönet Katinak és mindazoknak, akik 
segítségre voltak. Kívánjuk, hogy hívó 
szavatokra még többen jöjjenek el.

Egy ismeretlen szerző versével sze-
retnék elköszönni Tőletek a következő 
találkozásig:
„Keresd az utad, úgy mint egy gyermek,
S lépj rá bátran, hős felnőttként.
Hogy egyszer majd ősz, öreg fejjel
Mondhasd lelkeden víg delejjel,
Hogy éltel,
S két lábbal a földön jártál.
S bár az évek gyorsan teltek,
Megmaradtál bölcs gyermeknek.”

Köszönjük, hogy köztetek lehettünk: 
Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Akik megtisztelték a találkozót:
Bartus Rózsika, Bársony Marika és 

férje, Bódi Icu, Csernus Marika és férje, 
Dolgos Kati a szervező, Fekete Erzsike és 
párja, Gulyás Magdi, huszár Ella, Karsai 
Kati és férje, Kuthy Bea, Szarka Emike és 
férje, Bodor Laci, Farkas Karcsi és felesé-
ge, Nemes Tibi és felesége, Repáruk Náci 
és párja, Szabados Pista és felesége, Szat-
mári Bandi és felesége, Tar Pista, Tóth 
Pista és felesége, Bugyi Marika. 

KÖSzÖNETNyIlváNíTáS 
A Tiszaalpári Lovas Egyesület is-

mét a Mikulás szolgálatába állt, és 
fergeteges felvonulást rendezett a 
faluban. Az egyesület és a szülők kö-
zös munkájának köszönhetően több, 
mint negyven kisgyermek arcára csal-

hattunk mosolyt. Kis csapatunk nem 
csak a házaknál, de a központban és 
a környező utcákon is nagy feltűnést 
keltett. A nagy sikerre való tekintettel 
és a sok pozitív visszajelzés alapján, 
biztos, hogy jövőre is segítségére le-

szünk a ”jó öreg” Télapónak. Ezúton 
szeretnénk megköszönni mindazok 
kedvességét, akik egész évben segí-
tették és támogatták az egyesületet, 
akár felajánlással, akár a két kezük 
munkájával.
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Tájékoztató a gondozási Központban nyújtott szolgáltatásról
A Gondozási Központ a következő 

alapszolgáltatást is nyújtja elsősorban 
azoknak az idős személyeknek, akik 
otthonukban önmagukat teljes mérték-
ben nem képesek ellátni és nincs aki 
rólunk gondoskodjon. Ennek az ellátás-
nak a neve házi segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény szakgondozója segítséget 
nyújt az önálló életvitel fenntartásában: 
- Alapvető ápolási, gondozási feladato-
kat végez. Személyi és - lakókörnyezeti 
higiénés körülményeinek megtartá-
sában közreműködik. Ügyeinek inté-

zésében segít (bevásárlás, gyógyszer 
felíratás és kiváltás, hivatalos ügyeinek 
intézése). A szolgáltatással kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kérhető a 
Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dózsa 
Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 
– 055 számon.

KuTyáK A KÖNyvTárbAN
Novemberben a Kutyával Egy Moso-

lyért Alapítvány három kutya-felvezető 
párosa volt vendégünk a könyvtárban. Dr. 
Juharos Ágota Luna nevű keverék kutyá-
jával, Juharos Réka Bömbivel, a szintén 
keverék kutyussal, valamint De Jonge 
Norbert Zizi nevű belga juhász kutyájával 
lopta be magát a szívünkbe.

A jól képzett terápiás kutyák segítsé-
gével a gyermekek betekintést nyerhettek 
a felelős kutyatartás rejtelmeibe, megis-
merkedhettek a kutya gondozásával, ápo-
lásával kapcsolatos eszközökkel, szer-
számokkal, kipróbálhatták az egyszerűbb 
vezényszavakat, majd a foglalkozások 
végén a szokásos kutyasimogatást élvez-
hették.

Bár ezek a kutyák beteg emberek se-
gítésére lettek kiképezve, az egészségesek 
számára is szolgálhatnak tanulsággal. A 
kutyák különösen alkalmasak arra, hogy 
a gyerekek érzelmi fejlődését segítsék. 
Az alapítvány dolgozóinak tapasztalata 

szerint a velük való foglalkozás pozitív 
irányban befolyásolja a magatartást, a vi-
selkedést, a cselekvéseket. Az életkornak 
megfelelően elősegíti a fegyelem, a kitar-
tás, a céltudatosság, a felelősségérzet és a 
kötelességtudat kialakulását. 

A két foglalkozás, amit az alapítvány 
munkatársai tartottak a könyvtárban csu-
pán a bemutatást, a bemutatkozást szol-
gálta, de nagyon jó hangulatban telt, és 
egyszerre volt tanulás, játék és kaland a 
résztvevők számára. 

A Tiszaalpári Sportegyesület közgyűlése
A Tiszaalpári Sportegyesület 2016. 

november 26-án tartotta meg közgyű-
lését.

Az első naprendi pont az elnökség 
beszámolója az elmúlt időszak munká-
járól. Az elmúlt időszakról a szakosz-
tályok vezetői, illetve az edzők számol-
tak be.

gálfi Mihály, sakk szakosztály:
„A sakk szakosztály eredményeit 

2016-ban, két részre osztanám. 
Csapatbajnoki rész: „Gólaránnyal” 

4. helyen végzett a csapat. Következő 
évben 6 csapat fog indulni a bajnokság-
ban, melyben minimum ezt a helyezést 
meg szeretnénk tartani. 

Egyénileg eredményesebbek vol-
tunk. Almási Attila megyei bajnoksá-
got nyert, országosan 6. helyen végzett. 

Jankis Patrik pedig megyei 4. helyezett 
lett.”

domonics János kézilabda szakosz-
tály:

„Önszerveződéssel létrejött egy csa-
pat, akik úgy érezték, hogy indulniuk 
kell a bajnokságban. A csapatban sokan 
kezdtük, amit nagyon sajnálok, hogy 
pont a magasabb emberek lemorzso-
lódtak. Jelen pillanatban a megmaradt 
mag arra elég, hogy játszanak. Ők ki-
vívták mind az ellenfelek, mind pedig 
a közönség szeretetét. Sajnos a játék-
vezetőkét még nem, de ahhoz még bi-
zonyítania kell a csapatnak. Kecelen 
is megtapsolták Őket. A sok sérülés és 
munka miatt Simontornyán sajnos kis 
létszámmal tudtunk kiállni, nem voltak 
cserejátékosaink. Sok fiatalt megnyer-

tünk a kézilabda sportágnak. Vannak 
szép számmal hölgyek, fiatal lányok, 
ezt mindenképpen sikernek értékelem. 
Egyelőre kicsik a lehetőségeink, még 
nem sikerült meccset nyerni. Jönnek a 
sérülések, ez is törvényszerű, viszont 
megbecsülik a csapatot, ez már siker. 

Tiszakécskével még szorosabb kap-
csolatot szeretnénk kiépíteni. Felállt 
egy vezérkar, mindenkinek megvan a 
beosztása, megpróbálnak mindenkinek 
megfelelni. Keresni kell azt a szakem-
bert, akinek edzői licence lenne, akkor 
még sikeresebbek lehetnénk. Szélesebb 
alapokra kellene helyezni a játékos gar-
nitúrát.
Az utánpótláskorú fiatalokról:

Fiúk részéről 12-14 fő aki felváltva 
törzsgárda tag, ebből 7-8 fő aki rend-
szeresen részt vesz az edzéseken is. 
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Hölgyeknél 10 fő, rajtuk kívül 4-5 
idősebb hölgy. Sikernek könyvelhetjük 
el, hogy a csongrádi csapat az egyik 
kislányt felveszi a csapatukba. Minden 
kezdet nehéz, de jó úton haladunk.

Hiszek abban, hogy az utánpótlásra 
nagy hangsúlyt kell fektetni. Nem pénz-
kérdés, hanem szervezettség kérdése. 
Nem érzem a szoros kapcsolatot az álta-
lános iskolával. Fel kellene mérni, hogy 
mire van igény, és a szerint irányítani 
a gyerekeket. Meg kellene előzni, hogy 
egyik sportágból a másikba elcsábítsuk 
a gyerekeket. Kérdés, hogy a település 
elbírja-e a két felnőtt férfi sportágat (fut-
ball, kézilabda). Női szakág nincs. Cél-
irányosan, korosztályonként fel kellene 
építeni. Meg kellene keresni azokat az 
elhivatott szakembereket, akik képesek 
ezt felépíteni. Mindezt összefogással 
és a testnevelő tanárok segítségével. 
Véleményem szerint ők látják, hogy 
melyik sportág felé kellene orientálni a 
gyerekeket. Cél a mozgás megszerette-
tése. Az a nagy probléma, hogy sajnos a 
testnevelő tanár nyűgnek tekinti a plusz 
feladatokat.”

Tarjányi András, utánpótlás csapa-
tok: 

„2015. augusztusában lettem el-
nökségi tag. Egyik célunk az utánpót-
lás felkarolása. 2015. szeptemberétől 
felmértük a helyzetet az utánpótlás-
korú futball tekintetében. Nagyon 
kevés volt a létszám: az U-9-es kor-
osztálynál 11 fővel, az U-13-as kor-
osztálynál 15-18 fővel indultunk. Ez 
rendkívül alacsony szám volt. Nem 
beszélve arról, hogy a TAO támoga-
tásnál számít, hogy az adott egyesü-
let rendelkezik-e utánpótlás csapat-
tal, csapatokkal. 

Feladatunk az, hogy meg kell nyerni 
az U-7-es, U-9-es, U-11-es korosztályú 
gyerekeket. Október közepéig sikerült 
felmérni a helyzetet. Először az U-11-es 
korcsoport létszámát kell megnövelni, 
párhuzamosan az U-9-es korcsoporttal. 
Elindítottuk a Tanulj-Sportolj-Nyaralj 
programot. Ennek lényege, hogy egy 
adott évadban mérjük a gyerekek ta-
nulmányi eredményét 3 tantárgyból, 
nézzük az edzéslátogatottságot, a gye-
rekek teljesítményét. Ezeket pontokba 
gyűjtjük, és a legtöbb pontot gyűjtött 
gyerek részt vehet a családjával egy 
wellnes hétvégén. Ennek a programnak 

is köszönhetően 43 főre gyarapodott a 
gyerekek létszáma. 

Az U-7-es korosztály toborzása 
januárban kezdődött. Mind az iskola 
mind az óvoda támogatását megkaptuk. 
Az óvodás csapat 15 fővel indult el. Ta-
vaszi szezont 3 korosztállyal, U-7-es, 
U-9-es, U-11-es korosztállyal tudtuk in-
dítani, így már a létszám 50 fölött volt. 
A felszerelések folyamatos fejlesztése 
zajlott. Példaként említenek minket, 
annak ellenére is, hogy Kerekegyháza 
komoly utánpótlás bázist épít, ott aka-
démia is épül. Tiszaalpári általános is-
kolából járó gyerekek arányát tekintve 
30 %-a jár focizni (86 fő), minden héten 
1-2 fő jelentkező van. Minden gyermek 
egyenruhában edz. Az óvónők is na-
gyon sokat segítenek ebben. Az U-7-es 
és U-9-es korosztályt Czímer Krisztián, 
az U-11-es korosztályt Palócz Gábor, 
míg az U-13-as korosztályt Magyar At-
tila viszi tovább. Minden korosztálynál 
2 edzőt szeretnénk. A jövő évben 15 
fővel növekszik minden korosztály, 8-9 
gyerekekkel fog foglalkozni egy edző, 
aminek anyagi vonzatát külső támo-
gatásból kell majd megoldani. Siker-
történetként indult és úgy érzem, hogy 
sikertörténetként fog folytatódni az 
utánpótlás csapatokra fordított energia. 
Az Önkormányzat magas szintű támo-
gatást nyújt. Más megyéből is örömmel 
támogatják a tiszaalpári gyerekeket. 
Nagy szívfájdalmam, hogy sajnos helyi 
szinten nem kap az egyesület támoga-
tást. Minden pénteken kapnak egy cso-
kit és üdítőt. Minimális a támogatás az 
MLSZ részéről. Feltétele, hogy minden 
egyes tornán meg kell jelenni. 

A jövőbeli tervek közé tartozik az 
edzői stáb növelése. A jövő évben végre 
újra el tud indulni U-16-os csapatunk a 
bajnokságban.

13-14 éves gyerekektől nem kell 
eredményt elvárni. Nekik jól kell érez-
niük magukat, játszanak, élvezzék a 
sportot. Ez egy sport, szórakozás, ne le-
gyen tétmeccs. Ne pakoljunk rájuk ter-
heket. Ez a fő szempont. Nem várunk el 
eredményt, de ami fontos, hogy a ma-
gatartás, a viselkedés rendben legyen. 

Itt tartunk, szépen alakul a helyze-
tünk. A gyerekeken múlik minden.”

bakos István, u-19-es csapat
„Két részre bontanám a szezont. A 

szezon első felében a felnőtt és az ifi 

csapat edzése együtt volt. Rá kellett 
jönnünk, hogy az edzést külön kell vá-
lasztani. 1 győzelem és 4 vereség volt 
a szezon első felének mérlege. Problé-
ma volt az edzéslátogatottsággal. Mióta 
külön tartjuk az edzéseket, 4 mérkőzést 
nyertünk, a 4vesztes mérkőzés mellett. 
Lehet látni a fejlődést, többen járnak 
edzésre. Van tartása a csapatnak, le-
het rájuk építeni. A gárda bizonyította, 
hogy képes jó eredményeket elérni és 
meglepetést okozni. Még 2 évig az ifi 
csapat ugyanez lesz. 10. helyen zártuk 
ezt a szezont. Ha így fejlődünk tovább a 
játékban, akaratban, akkor a következő 
években jobb eredményt is várhatunk, 
akár dobogós helyet is. Ez rajtuk fog 
múlni, jól összeállt a gárda a szezon 
második felére. Ez a cél el is érhető.”

dudás györgy, felnőtt csapat.
„Két hónapja foglalkozom a csa-

pattal. Picit többet vártam és reméltem 
a csapattól. Sok elmaradás volt, sajnos 
az eredmények nem úgy jöttek. A nagy 
probléma az, hogy kevés az edzés-
látogatottság, nincs kitartás, erőnlét. 
Örömteli, hogy mérkőzésről mérkő-
zésre próbáltunk javulni. Csapatjáték-
ban, mentálisan fejlődtünk, 4 gólos 
hátrányból is akartunk focizni. Sajnos 
ez eredményekben még nem látszik, 
de kezdünk egymásért többet tenni a 
játékban. Kevés a létszám, utolsó két 
fordulónak 13-14 játékossal kellett 
nekivágnunk. Nem tudunk váltani, se 
szerkezetileg, se frissességben, Nincs 
cserénk, ha lesérül valaki, akkor nem 
tudok cserélni. A Szabadszállás elleni 
mérkőzést meg kellett volna nyernie a 
csapatnak, olyan gólokat kaptunk, amit 
nem lehetett volna. Bővíteni kellene a 
keretet, csak akkor tudunk eredményt 
elérni. Sok elemet látok vissza, amit 
az edzésen gyakorolunk. Fontos az 
erőnléti állapot megszerzése, az edzé-
sek látogatása, a játékosok inspirálása. 
Egy csapatnak 16-18 főnek meg kel-
lene lenni. Jelen pillanatban 12-13 fő, 
akire lehet számítani. Úgy gondolom, 
hogy sajnos pontokban nem tudtam 
segíteni a csapaton, ez nem a szemé-
lyemtől függött. A csapatot mentálisan 
összehoztuk, és a játékban tudtunk fej-
lődni.”

A közgyűlésen az is kiderült, hogy 
a tavaszi szezont is Dudás Györggyel 
kezdi meg a felnőtt csapat.
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z-g FAKEr KFT.
TŰzIFA AJáNlATA

* Akác * Tölgy * bükk, gyertyán
Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

1956 emlékezete – vándorkiállítás
A kiskunfélegyházi Kiskun Múze-

um, a MNL Bács-Kiskun Megyei Le-
véltár és a Kecskeméti Katona József 
Múzeum az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója tiszteletére

Bács-Kiskun 56/60 címmel kép-
zőművészeti diákpályázatot hirdetett 
felső tagozatos és középiskolás diákok 
számára az alábbi témában: 1956 em-
lékezete.

A művekből vándorkiállítást rendez-
tek, mely 2016. október 18-án a Kiskun 
Múzeumban nyílt meg. Iskolánk 8 ta-
nulójának alkotását a zsűri érdemesnek 
találta arra, hogy beválogassa a vándor-
kiállítás anyagába, illetve megjelentes-
se annak kiadványában.

Alkotóink: Budai Denissza 7.b, 
Dósa Edit 7.b, Haticza Máté 7.b, Kása 
Ákos 7.b, Sánta Réka 7.b, Bársony Ka-
talin 8.b, Lévai Noémi 8.b, Tóth Netti 
8.b. A kiállítás a későbbiekben a megye 
több településén is megtekinthető lesz. 

Tiszaalpáron (Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola, felső aula) december 5-18-a 
között látható ez a kiállítás.  Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! Büszkék 

vagyunk arra, hogy növendékeink szín-
vonalas rajzaikkal képviselhetik isko-
lánkat.

Szőke Éva

Pályázat szerkesztői
feladatok ellátására

Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a Tiszaalpári hír-
mondó szerkesztői felada-
tainak 2017. március 1-jét 
követő ellátására pályáza-
tot ír ki. A teljes pályázati 
kiírás a www.tiszaalpar.
hu honlapon található 
meg.

Állásajánlat az Univernél! 
Az Univer Product Zrt. ételízesítő és sütőipari ágazataiba felvé-
telt hirdet az alábbi munkakörökbe:
- élelmiszeripari szakmunkás
- sütőipari szakmunkás 
- műszerész 
- villanyszerelő 
- géplakatos, karbantartó 
- pék 
A munkakörökkel kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhe-
tő munkanapokon 08:00- 16:00 óráig az alábbi telefonszámon: 
+36 30 225 76 77



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.

* Eladó fenyő franciaágy (2 m 
x 1,9 m) betét nélkül. Masszív, 
szerelhető. Érd.: 06/30/506-8874. 
Tiszaalpár, Munkácsy u. 21.

* Eladó egy 2,30 x 4 méteres 
hosszú szálú, modern szőnyeg. 10 
000.-Ft, nagyméretű babzsákfotelek 
eladók: 12,500.-Ft. Érdeklődni: 20 
390 2918

* Azonnali belépéssel pultost fel-
veszünk. Érd.: 06/30/333-1674

* Vennék használt járókeretet, 
olyant, amivel féllábon is lehet köz-
lekedni. Tel.: 76/421-576, 421-364

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi 
ház padlástér beépítéssel, alápin-
cézve 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 szere-
lése 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, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* 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 benzinmotoros fűnyíró. 
Tel.: 30/428-3614.

* Vesszőből készült ovális asz-

tal + 2 fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 
70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szo-
bás összkomfortos ház, 1750 m2-es 
föld eladó. Érd: 63/311-744 telefo-
non délutáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya 
eladó melléképülettel és pincével. A 
házban 3 szoba, konyha, fürdőszoba 
található. Hozzátartozó terület 8440 
m2 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 m2; 4,2 
AK. Érd: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás össz-
komfortos bútorozott családi ház. 
Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhert víz fa és szén tárolós. 
Irányár 36.000 forint. Tel.: 31/31-
127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy ke-
rékpár 24-es és 28-as, gyerekágy 
4-6 éveseknek való eladók. Tel.: 
31/31-127-73.

* Tritikálé, kis bálás lucerna és 
szalma, valamint 200-300 literes 
boros hordók eladók. Pintér Mihály 
Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-74-73.

* Lószerszám, eke, ekekapa töltő 
és sima eladó. Pintér Mihály Esze T. 
u. 6. Tel.: 30/335-74-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. 
Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény el-
adó. Bibliai témájú, több mint 100 
éves. Irányár: 80.000,- Ft. Érd.: 
30/710-19-98.

Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, 
horganyzott csatorna szerelése

anyagárral 1500,-Ft/fm.
Érdeklődni: 0620/923-17-19
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