
Március 14-én az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnoka adott 
otthont az ünnepi megemlékezés-
nek. Az ünnepi műsort dr. Vancsura 

István – Tiszaalpár polgármestere 
nyitotta meg beszédével, melyben 
felidézte az 1848/49-es események 
előzményeit, illetve a szabadságharc 

jelentős pontjait, kiemelkedő alakjait. 
A polgármester felhívta a figyelmet 
arra, hogy ezek az itthoni események 
szerves részei voltak azoknak a for-
radalmi megmozdulásoknak, amelyek 
Európa szerte söpörtek szét akkortájt, 
a többivel ellentétben komoly ered-
ménnyel is járt a példaértékű össze-
fogás. A polgármester beszéde után 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tanulói elevenítették meg a történel-
met. Műsorukban a szavalatok mel-
lett, nemzeti színbe öltözött tánccal 
és énekkel színesítették az előadást. 
A diákokat tanáraik (Barcsik Edit 
Mária és Francia Csaba) is kísérték 
hangszerekkel.  A tanulók felkészítő 
tanárai Suba Jánosné, Deák Lajosné 
és Miskolczy István voltak. A műsor 
végén az Árpád téren található Petőfi 
szobornál helyezték el koszorúikat az 
önkormányzat, a helyi intézmények, 
civil szervezetek képviselői.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk
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Március 18.-án az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület által szervezett ren-
dezvényünk a tavalyi évben elmaradt 
és most bepótolt Horgász bálunk került 
megrendezésre. 

Az esemény megrendezésére óriási 
érdeklődés mellett került lebonyolítás-
ra. A  rendezvényre 150 fő befogadására 
alkalmas Művelődési Ház adott a szoká-
sokhoz híven otthont.  

A vacsora szabd szedésű szarvas 
pörkölt került felszolgálásra, melynek 
elkészítést Fekete Ferenc és Patai 
Ferenc vállalta. Külön köszönet érte a 
szakácsainknak. Az ízletesre sikerült 
pörkölt elfogyasztása után a zenéé és 

a táncolásé volt a 
főszerep, mely-
hez a talp alá valót 
Csonka János 
szolgáltatta. A fáradt 
lábak pihentetésére 
és az elveszett 
kalóriák pótlására a 
Horgászbál tortája 
került a porondra. 
Itt szeretnénk meg-
köszönni Almási 
Tímea munkáját.

A sütemény elfo-
gyasztása után került 
sor a tombola tárgyak kisorsolására. 
A támogatóink részéről külön köszön-
jük mindenkinek, hogy értékes nyer-
eményekkel gazdagodhattak a nyertes 
tombola tulajdonosok. Az eddigiektől 
eltérően a négy legértékesebb nyer-
emény a tombola húzás első négy 
számának kihúzásával vette kezdetét és 
zárt borítékokba kerültek. Ezzel mind-
enki egyforma eséllyel vett részt a 
főbb nyereményekért. A főnyeremény 
a BÁCSHOSZ által felajánlott éves 
területi horgászjegy az Alpári Holt 
Tiszára.

A tombola húzás után ismét zenéé 
és a táncé volt a főszerep egészen a bál 
hajnali végéig.

Szeretnénk megköszönni mindenk-
inek, akik az esemény lebonyolításában, 
közreműködésével és támogatásával 
segítette a színvonalas este megren-
dezését.    

Továbbiakban is várjuk a horgászren-
dezvényeinkre az érdeklődőket.
2017. évi Rendezvényeink időpontjai:
2017. április 8. Évadnyitó horgász-
verseny
2017. május 28. Gyermeknapi horgász-
verseny
2017. június 24. Mach botos verseny
2017. augusztus 20. Háziverseny
2017. szeptember 24. Törpeharcsafogó 
csapatverseny
2017. október 29. Évadzáró verseny

Alpári Tisza HE vezetősége

HORGÁSZ BÁL

Megtartotta szokásos éves közgyűlését 
2017. március 26.-án az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület a Tiszaalpári 
Művelődési Ház nagytermében. 9 óra-
kor kezdődő Közgyűlést Barta Lajos 
az egyesület elnöke nyitotta meg, majd 
közölte, hogy a megjelentek alacsony 
létszáma miatt a határozatképtelen. Ezek 
után szavazásra bocsátotta, hogy a tartsunk 
e várakozási szünetet, vagy elkezdődjön a 
közgyűlés. Ezt  követően már létszámtól 
függetlenül a határozatképes közgyűlés 
elkezdődhetett.

A Közgyűlésen megjelent tagokat 
és meghívott vendégeket Barta 
Lajos köszöntötte, majd ismertette 
a napirendi pontokat, javaslatot tett a 
jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a 
Közgyűlés levezető személyére. Szavazás 
után a napirendi pontok szerint az 
egyesület 2016 évi munkájáról beszá-
molt Barta Lajos. A beszámoló elején 

megemlékeztünk az elmúlt évben meg-
halt horgásztársakról, ezután az elmúlt 
évben elvégzett munkák, a versenyeken, 
társadalmi eseményeken történő rész-
vételek, az ezekkel kapcsolatos tények 
lettek ismertetve. 2016.-ben újra lehe-
tett horgász vizsgát tenni, az ezekkel 
kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolt. 
2017.-ben is lehet horgász vizsgát tenni, 
10 fő jelentkezés esetén.  Az egyesüle-
tet érintő problémákról is beszámolt, 
ami a tavalyi évben elsősorban Holt-
Tiszán elért alacsony halfogási átlagról, 
a Nagy tó környezet rendezési munkáiból 
adódó problémákról, a Suli Peca pro-
gram keretében a gyerek horgászok más 
egyesületbe történő elviteléről, amely lét-
számban tavaihoz képest kevesebb, de így 
is 30 gyerek horgász érintett. 

Ezek után következett a Horgász 
Egyesület Új alapszabályát a Törvényszék 
által kért hiánypótlás és a módosítások 

ismertetése, melynek kidolgozója és 
előadója dr. Csernus Tibor ügyvéd úr 
volt.

Harmadik és negyedik napirendi 
pontként az eszköz vásárlás tervezet, a 
zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése, 
2017. évi költségvetési tervezet. A beszá-
molóból kiderült, hogy az egyesület 
gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan 
pozitív mérleggel zárta a 2016. évet.   

Folytatásban az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról, valamint a Fegyelmi Bizottság 
munkájáról halhattunk beszámolót.

Az elhangzott beszámolók megvitatása 
után, a tagság által felvetett problémákra 
az egyesület vezetősége, BÁCSHOSZ 
részéről Kovács Sándor elnök, próbált 
válaszolni. 

A közgyűlés végén a beszámolók sza-
vazásra bocsájtására került sor, melyen a 
beszámolók elfogadásra kerültek. 

Alpári Tisza HE Vezetősége   

Alpári Tisza Horgász Egyesület 2016. évi beszámoló Közgyűlése
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25 éveS A TiSZAALpÁRi HíRmOndó
1992 márciusában indult a Tisza-

alpári Hírmondó. Ebből az alkalomból 
útjára indul egy sorozat, amely felele-
veníti, hogy mi történt a településünkön 
25-20-10 évvel ezelőtt az adott hónap-
ban. 

1992-ben az újság szerkesztője: 
Juhász Attila, szerkesztőségi tagok: 
Csernus Albert, Győző Gyula, Tolnai 
endre

Érdekes események a hónapban:
„Megtárgyalta az önkormányzat” – a 

cikkben bemutatásra kerülnek az alábbi 
témák: 1. A község telefon ellátottságá-
nak helyzeti, fejlesztési lehetőségei; 2. 
A világháborús emlékművek elhelyezé-
sének időszerű feladatai; 3. A külterületi 
diákok szállításának lehetőségei

Ezek közül a 2. téma a legérdeke-
sebb: Az önkormányzat megszavazta, 
hogy az I. világháborús emlékmű vis-
szakerüljön a korábbi helyére az Árpád 
térre, az új helye a Polgármesteri Hiva-
tallal szemben lévő kör alakú terület A 
II. világháború áldozatainak tiszteleté-
re pedig 2 emlékmű kerül felállításra, 
az egyik az újfalusi templomkertben, a 
másik pedig az Árpád téren, az utóbbira 
több tervet is készített Márton Károly 
fiatal keramikus művész. Az újfalusi II. 
világháborús emlékmű felállítása meg-
kezdődött, jelentős lakossági támoga-
tással. Az alapozás elindult, a cél, hogy 
május 24-én a Hősök Napján felszentel-
jék. Az alpári II. világháborús emlékmű 
felszentelésének időpontja június 30-ra 
van kitűzve.

„Új helyen, jó helyen” – Szőke An-
talné által írt cikkből megtudjuk, hogy 
a községi könyvtár a volt úttörőházba 
költözött, megnőtt a kölcsönzések szá-
ma, ezen felül gyűjtőmunka, képesség-
fejlesztés, tehetséggondozás és fakulta-

tív foglalkozások is folynak az új helyre 
költözött könyvtárban.

 „Művelődési Ház rendezvényei 
/többek között/”: - Mozi:  május 15. 
– Piszkos Tánc – Dirty Dancing, május 
16. Addams  Family – Galád Család, 
Május 1. : Tavaszi Bál – belépő 250 Ft, 
vacsora: pacal, zene: Baranyi Zenekar

1997-ben az újság szerkesztője: 
mátyus imre

Érdekes események a hónapban:
„Falugyűlés gyér részvétellel” -  a 

cikkben leírásra kerül, hogy közel fél 
százan képviseltették csak magukat a 
falugyűlésen. Továbbá a cikk írója tá-
jékoztat bennünket a falugyűlésen el-
hangzottakról, többek között szó esik az 
Önkormányzat 1996. évi munkájáról, 
melyből kiderül, hogy mennyi volt a be-
vétel, illetve kiadás az adott évben. Ér-
dekes adat, hogy a rászorulóknak 1996-
ban 23,4 millió Forint került kifizetésre. 
Megtudjuk azt is, hogy az Önkormány-
zat iskolai számítógép vásárlásra is köl-
tött, emellett ekkortájt már elkezdték a 
Tornaszoba tervezetetését. 

„Április 3-án megalakult a Polgárőr-
ség” – a rövid hírből kiderül, hogy ápri-
lis 3-án megszületik a Polgárőrség közel 
30 taggal, nagy szerepe volt ebben No-
vák Sándor körzeti megbízottnak.

„Nagy a munkanélküliség”
„Földosztás a rászorulóknak” – a 

cikkből kiderül, hogy 2-3 hektár föld 
járt ingyen 17 rászoruló családnak.

2007-ben az újság szerkesztője: 
Szentirmay Tamás

Érdekes események a hónapban:
„Tiszaalpár is szerepel majd a japán 

könyvben” -  a cikkben bemutatásra 
kerül Tadamasa Yashilola japán író, fo-

tóriporter, aki Takaku Kerio által került 
Tiszaalpárra. Takaku Kerio az eddig 
megrendezett Bársony Mihály Tekerő-
lantos Találkozón részt vett tekerőjé-
vel. Mivel Tiszaalpárhoz kedves em-
lékek kötik, meginvitálta a településre 
Tadama Yashilolát, aki „Hogyan élnek 
a világban?” címmel könyvet ír, így a 
közel 2 hetes magyarországi tartózko-
dás alatt Tiszaalpárt is meglátogatta, 
mely keretében közel 1,5 napot töltött 
a településen. A könyv nem úti könyv, 
hanem a különböző országokban élő 
gyerekeket és az ottani kultúrát mutat-
ja be. Célközönsége a 10-15 év közötti 
korosztály. A településünkön találkozott 
Kanalas János – kosárfonóval, a Kis-
kunsági Nemzeti Park különleges állat 
és növényvilágát Bártol István által is-
merhette meg. Ezen felül pedig Bodor 
Ferenc polgármesterrel és Gyöngyösi 
József plébánossal is találkozott. 

„Betörőket buktattak le” -  a cikkben 
tájékoztatást kapunk arról, hogy 2006. 
október 2-án Keserűné Guzsik Mária 
polgárőr 2 gyanús férfit látott. Guzsik 
Mária értesítette Berkes Béla rendőr 
főtörzs őrmestert. Ezt követően ketten 
a helyszínt átkutatták, majd bűntettre 
utaló nyomokat is találtak. Figyelő szol-
gálatot állítottak fel, ebben segítségük-
re volt Patai Ferenc polgárőr és Nemes 
József alelnök is.  A férfiakról később 
kiderült, hogy Gyöngyösi József plébá-
nos autójából szívták ki a benzint, amit 
be is ismertek az elkövetők. Bűncselek-
ményük betöréses lopásnak minősült. 
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke 
Túrós András a közbiztonságért végzett 
tevékenységükért mindhármukat Pol-
gárőr Érdemkereszt Ezüst Fokozatával 
tüntette ki, melyet Szabó Mihály a me-
gyei polgárőr szövetség elnöke adott át.

Nagyheti szertartások rendje:
   Alpár Újfalu Zárda
Virágvasárnap /ápr.9./ 9:00 11:00 16:00
Nagycsütörtök /ápr.13./ 19:00 17:00 18:00
Nagypéntek  / ápr.14./  15:00 17:00 15:00
Nagyszombat / ápr.15./ 17:00 21:00 20:30
Húsvétvasárnap / ápr.16./ 9 és 18 11:00 10:00
Húsvéthétfő / ápr.17./ - - 10:00
-   Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat mi-
nél előbb jelezzék a plébániákon.

-   Alpári/ Jótanács Anyja templom búcsúja május 7-én lesz 
10:00 órakor. Az ünnepi szónok és a szentmisét bemutatja 
Főtisztelendő Mészáros Domonkos domonkosrendi szerzetes 
Sopronból. E vasárnap este Újfalun 18:00-kor lesz szentmi-
se 
-    Húsvétvasárnaptól az Alpári templomban vasárnap este is 
lesz szentmise 18:00-kor.
-    Búzaszentelési szertartást végzünk és a jó termésért 
imádkozunk április 23-án vasárnap Alpáron  9:00-kor,   Új-
falun  11:00-kor, a   Zárdában   16:00-kor.

egyházi sorok
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Testületi hírek
A védőnő munkakörre 1 pályá-

zat érkezett be az Önkormányzathoz, 
azonban ez a pályázat nem felelt meg 
a kiírt feltételeknek, ugyanis a pályázó 
jelenleg nem rendelkezik nyelvvizsgá-
val és diplomával, ami az állás betölté-
séhez szükséges, így 2017. július 17-i 
beérkezési határidővel újabb pályázat 
kerül kiírásra az adott munkakörre.

A Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
Konyha szakfeladatának ellátására 1 
fővel növelik a létszámot 04.30-ig.

A Képviselő-testület a 2017. már-
cius 27-i ülésén elfogadta a Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, 
valamint a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda szakmai beszámo-
lóját 2016. évben folytatott szakmai 
munkájáról. Továbbá bemutatásra 
került a Kiskunfélegyházi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi men-
tőtevékenysége. Az utóbbi jelentésből 
kiderül, hogy a 2016-os évben 33 kár-
esemény történt a községben, melyből 
12 tűzesethez, 21 mentéshez riasztot-
ták a tűzoltókat. 

Ezen a testületi ülésen tárgyalta a 
képviselő-testület a 2017. évi közbe-
szerzési terveket, illetve a folyamatban 
lévő pályázatokat is.

A március 27-i ülésen mutatkozott 

be hivatalosan az önkormányzatnak és 
a képviselőknek Molnár Péter termé-
szetfotós, aki 12 éve jár községünkbe. 
A fotós azzal a kéréssel állt a képvise-
lők elé, hogy szeretné, ha valamilyen 
formában támogatná az önkormány-
zat azt a kezdeményezést, melynek 
keretében Molnár Péter kiadna egy 
közel 240 fotóból és 9 fejezetből álló 
fotóalbumot, amely az Ezerarcú Tisza 
mente  - Tiszaalpár és környéke nevet 
viseli. A könyv, pontosabban a fotóal-
bum a 12 év alatt összegyűlt természe-
ti fotókkal (Holtág, rét, puszta, stb.) 
mutatja be az Alpári táj szépségeit. A 
fotók mellett megjelenő kísérő szöve-
get Bártol István készíti. 

A március végi ülésen hangzott el 
az is, hogy a kül és belterületi utak 
állapotát javítani kell, ahol lehetséges. 
Ennek keretében a Zárdai út mellett 
meg kell oldani a vízelvezetést és az 
erdősítést és a fanyesést, illetve a ját-
szótér melletti út kátyúinak az ideig-
lenes helyrehozatalát, továbbá az Esze 
Tamás utca végén lévő vízelvezetés 
problémáira is megoldást kell talál-
ni. Felmerült, hogy a Nagy-György 
tanyára levezető utat is helyre kell 
hozni, valamint a Petőfi utca végétől a 
Kiskunfélegyházára vezető útig terjedő 
szakaszt is javítani kell. 

Köszönet Tiszaalpár lakosságának!
Március 17-én Tiszaalpár Nagykö-

zség Önkormányzatának kezdeménye-
zésére a vaskúti FBH_NP Nonprofit 
Kft. átfogó elektronikai hulladékgyűj-
tési akciót szervezett Tiszaalpáron. Az 
intézmények és a lakosság két konténert 
hordott tele elektronikai hulladékkal, 
mely térfogata elérte a 60 köbmétert. 
Reggel 9 órától délután 14 óráig folya-
matosan hozták az elektronikai hulladé-
kokat, már fél 11-re tele lett az első 32 
köbméteres konténer, de már 15 percen 
belül ott volt a másik, így folyamato-
san, gördülékenyen ment a hulladékok 
berakodása. Az elektronikai hulladék 
gyűjtést több helyen közzé tettük, így 
a hirdetőtábláinkon, boltokban, Tisza-
alpári Hírmondóban, illetve a faceboo-
kon is, melyet többen is megosztottak. 
Köszönöm a hulladékok begyűjtésében 

közreműködők, résztvevők munkáját, 
így ezek a hulladékok a megfelelő hely-
re kerülhettek, nem a szemétbe!

Tisztelettel: Boris Ferenc

Ajánló a könyvtár új 
könyveiből

Aczél Petra: Neked van igazad?
Catherine Anderson: Rózsavirágzás
Joy Asher: Tizenhárom okom volt…
Lauren Barnholdt: Titkok és exek éjsza-
kája
Bartos Erika: Vendel, a szarvasbogár
Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Audrey Carlan: Calendar Girl : április-
május-június
Lee Child: Esti iskola
Fedezzük fel az ókor történelmét
Anita Ganeri: Mítoszok 30 másodpercben
Susanne Gerdhäuser: Fedezd fel a nagy 
járműveket!
Jen Green: Óceánok 30 másodpercben
Gyárfás Endre: Varázsgombóc
Paul Harrison: Leonardo da Vinci 30 má-
sodpercben
Miranda Keneally: Becsavart szerelem
Miranda Keneally: Kivédhetetlen szere-
lem
Zdenek Miler: A kisvakond ábécéje
Jojo Moyes: Miután elvesztettelek
Müller Péter: Örömről, játékról, önfeledt-
ségről
Laura Overdeck: Mesés számok – számos 
mesék
Amanda Quick: Míg a halál el nem vá-
laszt
Julia Quinn: Mint a mennyben
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 8.
Richard Scarry: Óriás tesz-vesz könyv
Darren Shan: Kojaszan
Danielle Steel: Egy nemes hölgy hagya-
téka
Kathryn Taylor: Daringham Hall – Vis-
szatérés
Thury Zsuzsa: A francia kislány
Toldi Zsuzsanna: Miklóska mesekönyve

Felhívás!
Folytatódik az önkéntes szemét-
szedés április 29-én.
A sikeres márciusi szemétszedést 
követően is még maradtak olyan 
területek községünkben, ahol 
szükség van az önkéntes, szorgos 
kezekre. Így nagy szeretettel vá-
runk mindenkit április 29-én 14 
órára a Halászcsárda melletti te-
rületre a Tisza-parton, hogy ismét 
a TeSzedd! mozgalom keretében 
megtisztítsuk környezetünket!
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Bemutatóval egybekötött kiállításon mutatkoztak be az 
Alkotó Kezek

A Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület tagjai március 11-
én, szombaton és már március 12-én vasárnap egész napos 
program keretében mutatták be, hogy hogyan készülnek a 
már-már műalkotásnak nevezhető műveik. A bemutatóval 
egybe kötött kiállításon kipróbálhatták az érdeklődők a kü-
lönböző technikákat, lehetőségük nyílt lekvár kóstolásra és 
természetesen megnézhették a 16 kiállító produktumait. A 
rendezvény sikerét bizonyítja, hogy többen is kérték, hogy 
a későbbiekben is legyen hasonló bemutatóval egybekötött 
kiállítás, mely közelebb hozza az alkotókat és az érdeklő-
dőket egymáshoz.

Az Alkotó Kezek kiállítói: Csernák Zsolt – tökmag, Mar-
sa Istvánné – lekvár, Gergely István – kosár, Kanalas János 
– kosár, Kálmán Jánosné – fonott üveg, Zaletnyik Lászlóné 
– riseliő, Dunszt István – karikatúra, Kiss Sándor – fest-
mény, Bernáth Anita – keresztszemes kézi munka, Buzder 
Lantos Jánosné – gobelinből készült ajándékdoboz, textil-
tojások, Franka Károlyné – húsvéti dekoráció, Gergely Ra-
móna – kosár, Pintér Anikó – álomfogó, rajzok, festmény, 
Illés Renáta – festmények, Bartók Margit – kalolcsai mo-
tívumos ajándéktárgyak, Török Józsefné – ékszerek (tűz-
zománc, gobelin, szalaghímzés), babák, Dömötör Istvánné 
– horgolt csipkék, Ivicz Györgyné – üvegfestmény 

A két nap folyamán bemutatót tartott: Kálmán Jánosné 
– üvegfonás, Gergely Ramóna – kosárfonás, Franka Ká-
rolyné – varrás, Török Józsefné – kavicsfestés,  Buzder 
Lantos Jánosné – textiltojás, Marsa Istvánné – lekvár kós-
toltatás, Zaletnyik Lászlóné – riseliőzés

Török Józsefné önálló kiállítása
Lakiteleken

Önálló kiállítást mutatott be Lakiteleken a könyvtárban 
Török Józsefné, a Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesületének 
elnöke. Babika kiállított alkotásai között szerepeltek a há-
rom féle technikával készített ékszerek, gobelinek, üvegfest-
mények és a porcelán babagyűjteménye is, melyet az érdek-
lődők közel két héten keresztül tekinthettek meg.

ideA díjjal ismerték el Babika
munkáját és alkotásait

Az Ötlet Club 13 Egye-
sület IDEA-EXPO 2017 
címmel szervezte meg ha-
gyományos rendezvényét, 
melynek idén Komárom 
adott helyet április első hét-
végéjén. A nemzetközi kiál-
lításon, négy ország közel 
hatvan kiállítója vett részt.  
Tiszaalpárt Török József-
né képviselte gobelinjeivel, 
üvegfestményeivel, illetve 
ékszereivel.  Babika idén 
IDEA-díjban részesült, mely 
igen nagy elismerésnek szá-
mít, hiszen csak néhány ki-
váltságost tüntetnek ki eme 
érdemmel.
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Könyvbemutató

Március 21-én Toldi Zsuzsanna nyu-
galmazott pedagógus, író volt a könyv-
tár vendége, aki a Miklóska könyve 
című művét mutatta be az érdeklődők-
nek, elsősorban a gyermekeknek. A 
könyv a Cannon és a Magyar Írószö-
vetség közös pályázatának győztese 
volt 2016-ban. A mesekönyv a műfaj 

igazi hagyományaira épül. Varázslatos, 
titkokkal teli világba kalauzolja a kis 
olvasókat, akik találkozhatnak például 
Alinával, a vízi tündérrel, Bors borzzal 
és a Mézkalauz madárral, Alma király-
kisasszonnyal és sok más csodás vagy 
éppen ismerős lénnyel. Toldi Zsuzsan-
na meséi gyönyörködtetve tanítanak, 

mert a mesék egyúttal megismertetnek 
minket a természet rejtelmeivel is. A 
programban közreműködtek a Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei is énekkel és zongorada-
rabokkal. Felkészítőjük Almási Szabó 
Tibor tanár úr volt.

KÖZmeGHALLGATÁS
Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testüle-
te 2017. május 2-án (kedden) 
17:30 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Mű-
velődési Ház, nagyterem (6066, 
Tiszaalpár, Dózsa Gy.u.2.)

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az önkormányzat 
2016. évben végzett munkájá-
ról
Előadó: Dr. Vancsura István 
polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 
2017. évi terveiről, beruházása-
iról, pénzügyi lehetőseiről
Előadó: Dr. Vancsura István 
polgármester

3. Egyéb kérdések, javaslatok, 
hozzászólások

Tájékoztatás a leendő kültéri
kézilabdapályáról

Ez úton szeretnénk néhány kiegé-
szítő információval szolgálni a tiszaal-
páriak számára az iskolával szemközti 
telken épülő gumiaszfalt borítású kézi-
labdapályáról, mert egyelőre még csak 
ott tartunk, hogy maga az ötlet tervvé 
vált, nem pedig ténnyé. 

Az ötletet a tiszaalpári kézilabda 
szakosztály kezdeményezte, majd az 
önkormányzat is teljeskörű támogatá-
sával állt az ügy mellé, hiszen a nagy-
jából 20 millió forintra rúgó beruhá-
záshoz 30% önrészt kell biztosítani, 
melyet az önkormányzat el is különített 
a legutóbbi testületi ülésén. A fennma-
radó több mint kétharmados költségeket 
TAO-pályázat útján szeretnénk lefedni. 
A pályázat jelen pillanatban még nincs 
kiírva, ugyanakkor az április 30-dikai 
leadási határidőt tartani fogják.

 A pálya tényleges megépülésének 
következő fontos állomása tehát ezen 
fenti határidő után lép eggyel tovább. 
Ha sikeres a pályázatunk, (az ez év jú-
niusában már kiderül) akkor még csak 
elnyertük a jogot, hogy különböző cé-
geket megkeresve és azokkal megálla-

podva összegyűjthessük tőlük a körül-
belül 14 millió forintnyi összeget. Hogy 
sikerül-e elég céggel megállapodni 
vagy sem, az 2017. december 20-dikái 
kiderül.  Megpróbáljuk. Ha véletlenül 
nem sikerülne, úgy az önkormányzat 
által erre a célra elkülönített 7 millió 
forintnyi önerő valószínűleg visszake-
rül a tartalékba. 

Mi kézilabdások, akik vállalták a 
pályázat megírását és a pályázati pén-
zek összeszedését, erőfeszítéseinkkel 
azon leszünk, hogy a beruházáshoz 
szükséges 21 millió forint év végére 
meglegyen, mert ebben az esetben a 
kivitelezés már 2018 tavaszán elkez-
dődhet. A távolabbi jövőben tervbe len-
ne ezt a pályát világítással felszerelni, 
ami további 2-3 millió forint. Egyelőre 
azonban még azon vagyunk, hogy a pá-
lya alapfunkcióival minél előbb álljon 
rendelkezésünkre, hogy sok örömet 
szerezhessen a kézilabdásoknak, az is-
kolába járó gyerekeknek, a teniszezni 
vágyóknak és a lábtengósoknak. 

Tiszaalpári
Kézilabda Szakosztály



2017. április                                                                  7. oldal

Sportegyesületi hírek
Futballcsapataink kezdenek magukra 
találni

Március 25-én, szombat délelőtt U-
11-es, U-13-as és U-11-es futballcsapa-
taink, a kecskeméti Műkertvárosi Sport-
centrumban vettek részt tornán, amely 
az OTP Bank Bozsik-Program keretein 
belül zajlott le.

A Bozsik-Program további menet-
rendje: 2017.04.08. - Kecskemét, Szék-
tói Stadion, 2017.04.29. - Tiszakécske, 
2017.05.13. - Kecskemét, Műkertvárosi 
Sportcentrum, 2017.05.27. - Kecskemét, 
Széktói Stadion

További sok sikert és jó játékot kívá-
nunk, legifjabb labdarugóinknak!

Kézilabda csapatunk legutóbbi ered-
ményei:
TISZAALPÁRI SE – Holler UFC 14-31
L.g.: Pásztor Dávid (8)

Kiskunmajsai KC - TISZAALPÁRI SE 
47-20
L.g.: Hódi Tamás (5); Pásztor Dávid (4)

TISZAALPÁRI SE – Paksi KSE U23
26-36
L.g.: Hegedűs Zsolt (7); Parádi László 
(7)

TISZAALPÁRI SE – Kecel KC
17-35
L.g.: Hegedűs Zsolt (5); Kelemen Nor-
bert (5)

Kézilabda csapatunk a 13. helyen áll 
a tabellán.

Megyei II. osztályú labdarúgó csapa-
taink a 18. fordulóban Helvéciára láto-
gattak, ahol U-19-es csapatunk, súlyos, 

6-0-s vereséget szenvedett.
Felnőtt csapatunk László Zsolt pazar 

szabadrúgásgóljával, 1-0-ra tudott nyer-
ni Helvécián.

A 19. fordulóban a Jakabszállás csa-
patát fogadtuk. Sajnos mindkét csapa-
tunk 2-1-es vereséget szenvedett.

Ifjúsági csapatunk gólját Király Ben-
ce, míg a felnőtt csapatunk gólját Nagy-
Gál Róbert szerezte.

Izsákon vendégszerepeltek csapa-
taink, a 20. fordulóban. U-19-es csapa-
tunk 3-2-es sikert ért el, Nemes István 
duplájának, illetve Patai Ervin góljának 
köszönhetően.

Felnőtt csapatunk 2-2-es döntetlent 
ért el Nagy-Gál Róbert és Pásztor Gyula 
góljával.

A 21. fordulóban csak felnőtt csapa-
tunk lépett pályára, hazai pályán fogad-
tuk a Duna Aszfalt TVSE II. csapatát.

Nagy csatában, 2-0-s győzelmet ara-
tott csapatunk László Zsolt és Hekkel 
Zsolt góljának köszönhetően.

U-19-es csapatunk a 10., míg felnőtt 
csapatunk a 14. helyet foglalja el a ta-
bellán. 

Várunk Minden Kedves Szurkolót 
ezután is minden hazai és vendég kézi-
labda-, illetve futballmérkőzésinkre is! 

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!

További információt csapataink mér-
kőzéseiről, a tabella állásáról az alábbi 
honlapokon érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Akiket nagyon vártunk: Balogh 
Herman Lóránd (anyja neve: Ba-
logh Mária), Radics Noel (Radics 
Vivien), Novák Liza (Hódi Krisz-
tina)

Akik házasságot kötöttek: Balo-
gh Tibor és Varga Mária (03.31-
én)

Akiktől elbúcsúztunk: Kiss Im-
réné Langó Ilona (1936), Tolnai 
Endréné Kása Ida Klára (1926), 
Nemes Imréné Dancsó Ilona 
(1951).

Előző számban rosszul jelent meg: 
a helyes: Gálfi Imréné Mészáros 
Erzsébet (1947)

Anyakönyvi hírek

FeLHívÁS A
iX. GOBeLin

KiÁLLíTÁSRA
A hagyomá-

nyosan megren-
dezésre kerülő 
Gobelin-kiállítás-
ra kiállítók jelent-
kezését várjuk! A 
kiállításon bármi-
lyen gobelinnel 
részt lehet venni, valamint keresztsze-
mes képeket is várunk. A kiállítók je-
lentkezését április 15-ig várjuk Török-
né Babikánál, a 06/70/365-33-57-es és 
a 06/30-957-3594-as telefonszámon.
A kiállítás helye: Művelődési Ház ka-
maraterme, megnyitója: 2017. április 
28-án pénteken, 17 órakor. Szeretet-
tel várunk mindenkit!

Tisztelt Szülők,
Hozzátartozók!

A 2017. évben ismét hamarosan 
elkövetkezik az adóbevallás idősza-
ka, amikor befizetendő adónk 1%-áról 
eldönthetjük, hogy mely társadalmi 
szervezet számára kívánjuk felajánla-
ni. Kérjük Önt és hozzátartozóit, hogy 
számos más nemes cél közé vegye fel 
a peJTSiK LÁSZLó ALApíTvÁnY 
támogatását is (adószám: 18353963-1-
03)!

Adójának 1%-a – ha az még oly 
csekély összeg is – jelentős mértékben 
hozzájárul az Alapítványon keresztül az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola mun-
káját segítő, támogató célok megvalósí-
tásához!

A 2016. évben – Önöknek köszön-
hetően – 537.037,-Ft 

érkezett bankszámlánkra az Önök 
adójának 1%-ából! Ebből a felajánlás-
ból tudjuk biztosítani az Árpád Feje-
delem Általános Iskola programjaihoz, 
a diákok kirándulásaihoz és az év végi 
könyvjutalmakhoz nyújtandó támogatá-
sokat. 
Kérjük, segítse közös céljaink megvaló-
sulását adója 1%-ával.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma
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Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete a 2017/2018. ne-
velési évre az Önkormányzat által fenn-
tartott Tündérrózsa napközi Otthonos 
Óvodába az alábbi beiratkozási időpon-
tokat határozta meg:

2017. április 20-án (csütörtök) 800-
1600 óráig, 2017. április 21-én (péntek) 
800-1600 óráig.

A fenti időpontban lehet beíratni azokat 
a gyermekeket, akik harmadik életévüket 
2017. augusztus 31-ig betöltik, valamint 
akik a 2017/2018. nevelési év során töltik 
harmadik életévüket.

Beiratkozás helye:
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 

Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (vezetői iro-
da)

Kérjük a Szülőket, hogy a beiratko-
záson a gyermekükkel együtt jelenjenek 
meg.

A felvételi eljárásban a gyermekek fel-
vétele a 2017/2018-es nevelési évre törté-
nik.

A nevelési év kezdő napja 2017. szept-
ember 1., utolsó napja 2018. augusztus 
31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ 
(1) alapján „az óvoda a gyermek három 
éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény”. Nkt. 8.§ (2) „A gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt.”

A kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése sze-

rint megküldött nyilvántartás alapján érte-
síti az illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 
íratták be. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. § (5).bek.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247.§ szerint az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az óvodában nem íratja be, szabálysér-
tést követ el.

Amennyiben a napi négy órában óvo-
dai nevelésre kötelezett gyermek az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, a 
szülők kötelesek arról az óvodai beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő 15 
napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is ter-
heli, ha gyermeke már óvodai jogviszony-
ban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg 
külföldön teljesíti. (20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 20. § (2).bek.)

A Nkt. 49. § (2) alapján a gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy 
ahol a szülője dolgozik.

Az óvoda felvételi körzete: Tiszaalpár 
nagyközség közigazgatási területe.

Az óvoda azon sajátos nevelési igé-
nyű, különleges bánásmódot igénylő gyer-
mekek nevelését és oktatását is folytatja, 
akiknek integrált nevelése az óvoda ala-
pító okiratában rögzítettek alapján az in-
tézményben megoldható. (Az intézmény 
alapító okirata megtekinthető a www.tun-
derrozsaovoda.hu honlapon).

 A felvételi eljárás eredményéről az 
óvoda vezetője a beíratás utolsó napját kö-
vetően 21 munkanapon – 2017. május 23-
ig – belül írásban értesíti az érintetteket. 
A felvételi kérelemnek helyt adó döntését 
írásban (kérésre elektronikus formában), a 
kérelem elutasítására vonatkozó döntését 
határozati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a 
szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 
napos határidőn belül fellebbezést nyújthat 
be. A fellebbezést a fenntartó önkormány-
zat jegyzőjének címezve, az elutasító hatá-
rozatot kiadó intézményvezető részére kell 
átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó 
jár el, és hoz másodfokú döntést.

Beiratkozáshoz szükséges okmá-
nyok:

A szülő személyi igazolványa
Lakcímkártyája
A gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata, lakcím- és TAJ kártyája,
valamint (amennyiben rendelkezésre 

állnak az alábbi okmányok):
Nem magyar állampolgár esetében tar-

tózkodásra jogosító okmányok
szakorvos által kiállított tartós beteg-

ségről szóló igazolás
3 vagy több gyermek esetén családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményről, halmozottan hátrányos helyzet-
ről szóló határozat

Szakértői bizottság által kiállított szak-
vélemény a gyermek eltérő fejlődési üte-
mének igazolására (amely az intézmény-
kijelölést is tartalmazza).

Tiszaalpár, 2017. február 6.
dr. Menyhárt Anett jegyző

víz, víz, tiszta víz! elnevezéssel programsorozat indult útjára
2017.03. 22-én a Víz világnapja és 

04.22-én a Föld napja alkalmából 2 for-
dulós rendezvényre nyert pályázatot Ti-
szaalpár Nagyközség Önkormányzata. A 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
megvalósuló rendezvénysorozat első for-
dulóján a Víz Világnapján lehetősége volt 
a tiszaalpári óvodás és iskolás korú gyer-
meknek rajzpályázaton részt venni, ame-
lyen az alábbi eredmények születtek.
3. osztály: 1. hely Mészáros Zsolt, 2. hely 
Balogh Éva, 3. hely Popper Réka.
4. osztály: 1. hely Diószegi Kristóf Balázs, 
2. hely Sashalmi Kata, 3. hely Ollári Ta-
mara. Különdíj: Mata Dzsesszika, Baranyi 
Éva, Kása Botond, Kiss Nándor József.

5. osztály: 1. hely Skultéti Vanda és Dányi 
Enikő, 2. hely Márton Zsanett és Králik Il-
lés, 3. hely Szöllősi Rebeka.
6. osztály: 1. hely: Deák Fanni, 2. hely 
Bende Dorina, 3. hely Rácz Eszter. Külön-
díj: Abonyi Diána, Kecső Fanni.
7. osztály: 1. hely Ladányi Kendra, 2. hely 
Ballabás Brigitta, 3. hely Samu Ramóna. 
Különdíj: Kovács Adél.
8. osztály: 1.hely Tóth Netti, 2. hely Víg-
lási Anna, 3. hely Lévai Noémi. Különdíj: 
Rakottyai Katica, Radics Eszter, Farkas 
Dóra, Magyar Zsuzsanna.

Március 22-én vizes kísérletekkel, elő-
adásokkal, vízkóstoltatással hívták fel a 
gyermekek figyelmét eme jeles napra, a 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolai dol-
gozói.

A rendezvény második fordulója április 
22-én a Föld napján folytatódik különböző 
érdekes programokkal.
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Tegyük szebbé környezetünk és óvjuk értékeinket!

Fonott kalács, sonka, torma hozzá.
Tojás, friss zöldség, locsolónak csoki tojás.

Meleg kenyér, süti, pogácsa!
Mi kell még az asztalra…??

Üdítő vagy alkohol?

Ha betérsz hozzánk húsvéti akciók sokasága vár rád!

FAMÍLIA ABC
Húsvétra rendelést felveszünk!

Várjuk Önt a hét minden napján!
Címünk: Tiszaalpár Ady Endre u. 83-85

Akciónkról és ünnepi nyitva tartásunkról érdeklődjön üzletünkben!
Akciónk visszavonásig és a készlet erejéig érvényes!

A Víz Világnapja alkalmából március 19-én a Tiszaalpári Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola 7. B osztályos tanulói Győri Ta-
más osztályfőnök szervezésével, csatlakoztak Kovács Szabolcs 
„Tegyük tisztává holtágunk környezetét” mozgalmához, melyen 
tanáraink és az osztályt elkísérő szülők is részt vettek. Sajná-
latos módon a Tisza partot, rengetegen szemétlerakó helynek 
tekintik ez áltál óriási mennyiségű szemét gyűlt-gyűlik össze. 
Szeretnénk, ha tiszta környezetben tudná minden ember (család, 
természetbarát, horgász, turista) élvezni holtágunk szépségét, 
fertőző szeméthegyek nélkül. Vasárnap reggel fél 10-től délután 
13-ig önkéntesen részt vettek a szemétszedési mozgalomban, 
mely kezdeményezéssel arra szerették volna ösztökélni a tele-
pülésünk lakosságát, hogy sokkal jobban figyeljük és óvjuk ér-
tékeinket, hiszen itt élünk ez a mi lakóhelyünk! 

A diákjaink rendkívül szorgalmasan és lelkesen dolgoztak 

és szedték a szemet. Az iskolánknak és tanárainak nem csak a 
holtág tisztán tartása volt a legfőbb céljuk, hanem tanulóink kör-
nyezettudatossá való nevelése, hiszen ÖKO iskola vagyunk. Fi-
atal korban el kell sajátítaniuk, hogy figyeljenek környezetükre, 
hiszen gyermekeik évekkel később itt fognak élni éppen ezért 
próbáljuk megőrizni számukra legfontosabb értékeinket.

Szeretettel várunk minden önkéntes lakost a következő moz-
galomra, melyre április 29-én kerül sor, szintén Kovács Sza-
bolcs kezdeményezésével. Reméljük, minél többen eljönnek és 
segítenek szebbé varázsolni környezetünk. Mi ott leszünk!!!
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Z-G FAKeR KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Ha szeretné tavaszra lábait széppé ésű
egészségessé tenni, pedikűr,

gyógypedikűr
szolgáltatással házhoz megyek!
0630/394-8770 Jerkusné Bea

Reflexzóna terápiás talpmasszázs!
Ha az ön számára is fontos egészségének 
megőrzése, akkor ne hagyja
ki ezt a lehetőséget és
keressen fel minél előbb! 

0630/394-8770
Jerkusné Bea



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: Víglási Krisztina
E-mail cím:  viglasi.krisztina@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.

* Ruhajavítást vállalok. Tel.: 
06/70/501-7630

* Ház eladó a Holt-Tiszához kö-
zel. 3 szoba összkomfort, szigetelt, 
felújított, új nyílászárók. Ady E. 
u. 11. Irányár: 11.000.000.-. Érd.: 
06/20/922-1049

* Simson S50B zöld újrafestve 
és a motor felújítva, a korához kép-
est szép és jó állapotban eladó. Tel: 
06/30/221-9922

* Költözés miatt sürgősen olcsón 
eladó:   Rattan- vessző állópolcok 
különböző méretekben, rattan étkező  
asztal 4 db kárpitozott székkel (na-
gyon szép állapotban, szép szövéssel, 
továbbá gázpalack, szőnyeg, jótál-
lással rendelkező fűnyíró,  Gold-Star 
mikró. Érdeklődni: 0620 390 2918

* 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 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 nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Vesszőből készült ovális asztal + 
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 telefonon 
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. Irányár: 6.000.000,- Ft.

* Eladó Tiszaalpár külterületén 
lévő tanya-szántóművelési romos ta-
nya. 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 német 
sparhert víz fa és szén tárolós. Irányár 
36.000,- Ft. 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.

* Lószerszám, lovas kocsi, boros-
hordók, kisbálás lucerna eladó. Pin-
tér Mihály T.alpár 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.

* Idős nénik, bácsik, házaspá-
rok eltartását vállalom. Érdeklődni: 
30/430-81-46.

* Eladó egy világos színű háromaj-
tós szekrény 10.000,- Ft, egy világos 
színű gyermek szekrénysor 15.000,- 
Ft. Érd.: 20/621-98-14 vagy 76/424-
710.

* Eladó 2 db dohányzóasztal 
3.000,- Ft /db, és egy régi varrógép 
3.000,- Ft. Érd.: 20/621-98-14 vagy 
76/424-710.

* Eladó padlásfeljáróhoz nagyon 
erős vaslétra, 15.000,- Ft. Érd.: 
76/424-710, 20/621-9814, esti órák-
ban.

* Új állapotban lévő, kétszemé-
lyes, kihúzható (alvásra is használ-
ható) kanapé fél éves garanciával 
eladó! Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
30/477-6020.
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Felújítás alatt az újfalui templom teteje
Megkezdődött az újfalui 

templom tetejének javítása, 
melynek keretében új tetőfe-
dést kap a Szent István temp-
lom. A rekonstrukció meg-
valósítására az előző évben 
pályázatot nyújtott be az egy-
ház az Emberi Erőforrások 
Minisztériumokhoz, amelyen 
sikeresen szerepeltünk. En-
nek a pályázati összegnek és 
a hívek által nyújtott adomá-
nyoknak köszönhetően ebben 
az évben elindulhatott a pro-
jekt. A felújítás várható befe-
jezési határideje május 15-e.


