
25 évvel ezelőtt indult egy gondolat, 
amelyet egy alapító levéllel az akkori 
polgármester Novák Lajos, a későbbi 
polgármester és az első tábor vezetője 
Bodor Ferenc, a tábor szervezője 
Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző, 
Takács László a budafoki Mészáros 
László Képzőművészeti Egyesület 
tagja, Mindszenti Lászlóné és 
Terescsényi Endre a kiskunfélegyházi 
Holló László Képzőművész Kör tagjai 
írtak alá. Akkor még nem tudhatták, 
hogy milyen szép hagyományt 
indítanak útjára. „Az Alkotótábor 
létrehozásával az önkormányzat célja 
az volt, hogy az itt született alkotások 
mutassák be és ismertessék meg az 
alpári táj szépségeit, varázsát, az itt 
élő embereket, a település történelmi 
múltját. Az Alkotótábor 1994-től 
2012-ig az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában, 2013-tól a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodában és a 
Kádár Lajos Közösségi Házban 
tevékenykedett. A hazai alkotók 
mellett külföldi művészek is részt 
vettek. A táborokban a két közösség 

részéről több mint 150 alkotó vett 
részt. Az alkotótábor eddigi története 
során több mint 4000 alkotás készült, 
melyekből 600-at a Tiszaalpári 
Önkormányzat kapott. Ezek díszítik 
intézményeinket (iskola, óvoda, 
művelődési ház, napközi, könyvtár, 
gondozási központ), tereinket, 
utcáinkat.” – az alábbi gondolatok 
Biczók Mihálytól származnak, 

rajta keresztül ismerhetjük meg az 
Alkotótábor történetét abban a 
katalógusban, amely kifejezetten erre 
a jubileumi alkalomra készült. 

A július 14-i kiállításnak a 
Művelődési Ház nagyterme adott 
otthont, a meghívottak már 9 
órától folyamatosan érkeztek a 
rendezvényre. A helyszínre érkezve 
örömteli találkozások születtek 
rég nem látott ismerősök között. A 
megnyitó 10 órakor vette kezdetét 
énekszóval a Bársony Mihály 
Népdalkör előadásában. Elsőként 
Biczók Mihály, a tábor szervezője szólt 
az egybegyűltekhez, köszöntőjében 
kihangsúlyozta, hogy a 2018-as év 
ünnep a TAT életében. Az alkotók 
közül kiemelte Rádi Andrást, aki a 
Holló László Képzőművészeti Kör 
egyik alapító tagja, ő volt az, aki a 
tábor történetében a legtöbbször jelen 
tudott lenni. Sajnos nagyon sokan már 
nem lehetnek közöttünk azok közül, 
akik megfordultak a tábor életében.  

(Folytatás a következő oldalon.)

Negyed évszázadát ünnepelte a Tiszaalpári Alkotótábor
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Az első oldal folytatása.
Természetesen róluk is 

megemlékeztek a szervezők, egy-egy 
mécses égett értük is a rendezvényen. 
A jegyző úr után dr. Vancsura István 
vette át a szót, aki beszédében úgy 
fogalmazott, hogy vannak pillanatok, 
amikor meg kell állni, vissza kell 
emlékezni. E nap, ez az év is egy ilyen 
alkalom a rendezvény és a település 
történetében. Emellett megköszönte a 
korábbi polgármesterek és képviselő-
testületek munkáját, illetve azt, hogy 
támogatták és a mai napig is támogatják 
a tábort, amely hagyományt a további 
polgármestereknek és a képviselő-
testületek tagjainak is folytatnia kell 
majd.

A kiállítás harmadik felszólalója 
Kertész Jánosné, a kiskunfélegyházi 
Szakmaközi Művelődési Ház 
nyugalmazott vezetője volt. 
Felszólalásában számot vetett, s 
összegyűjtötte a két képzőművészeti 
társulat legfontosabb évszámait 
a megalakulásuktól kezdődően.  
Ajándékkal is készült, kettő VHS 
kazettát is átadott Dr. Vancsura 
Istvánnak, ezeken az első, 1994-es tábor 
van megörökítve. 

Ezt követően jöttek a szakmai 
értékelések az alkotótábor szakmai 
vezetőinek részéről. Előbb a budafoki 
Mészáros László Képzőművészeti 
Egyesület művészeti vezetője Neuberger 
István, majd a kiskunfélegyházi Holló 
László Képzőművészeti Kör vezetője 
Török Tamás osztotta meg tábori 

élményeit a közönséggel. A beszámolók 
a nevetés mellett a meghatottságtól 
is néhány könnycseppet csaltak a 
jelenlévők szemeibe.  

Elismerésként, ünnepélyes keretek 
között kerültek átadásra azok az 
emlékplakettek, amelyeket Vas Viola 
készített az elmúlt évben. Azok a 
művészek kapták meg ezt az elismerést, 
akik Biczók Mihály szavaival élve a „jók 
között a legjobbak voltak”. Emellett a 
kiemelt támogatók és a szervezők is 
egy-egy bronzból készült medalionnal 
gazdagodtak. Így az alkotók közül: 
Tamás Enikő, Rádi András, Neuberger 
István, Török Tamás; a támogatók közül: 
Barna Sándor, Csikós Mihály, Kecső 
Ferenc, Magony Gáspár; a helyi segítők 

és szervezők részéről pedig: Kiss Mária a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos vezetője, 
Bartucz István településüzemeltető, Dr. 
Vancsura István polgármester, és Biczók 
Mihály nyugalmazott jegyző kapott egy-
egy alkotótáboros emlékérmet. 

A díjak átadása itt még nem ért 
véget, hiszen a Tiszaalpári Alkotó 
Kezek Egyesület tagjai szintén 
jutalmazták az általuk megítélt legjobb 
alkotótábori művészeket saját készítésű 
ajándékaikkal.   

Az ünnepi műsor után a jubileumi 
kiállítást Dr. Vancsura István 
polgármester úr nyitotta meg, amely 
után a tárlat megtekintésére, kötetlen 
beszélgetésre és egy kis vendéglátásra 
invitálták a jelenlévőket a szervezők. 

Negyed évszázadát ünnepelte a Tiszaalpári Alkotótábor



Biczók Mihály a településünk 
nyugalmazott jegyzője, a Tiszaalpári 
Alkotótábor szervezője sok-sok éve 
már. A jegyző úr szavaival élve min-
den évben „ad egy kis feladatot” a 
tábor lakóinak, amely meghatározza 
az akkor éppen aktuális alkotások 
témáját. Ez a 2018-as évben sem 
volt másképpen, idén Géza fejedel-
met, illetve az ő Alpárhoz való 
kötődését kellett valahogy beleszőni 
a műalkotásokba. Anonymus Gesta 
Hungarorumában  a   honfoglaló 
magyarság története szempontjából 
kiemelkedő jelentőséggel ruházza fel 
Alpár várát. Alpár neve Anonymus 

jóvoltából arany betűkkel került be 
a magyar történelembe: miszerint itt 
folyt le – Alpár mezején – a hon-
foglalás döntő ütközete Árpád és 
Zalán vezér között a magyarok fényes 
győzelmével. A település nevét először 
I. Géza királyunk 1075-ből származó 
oklevelén olvashatjuk (OLPER=török 
eredetű szó, jelentése hős férfi). Ezen 
információk ismeretében készültek el 
azok az alkotások, amelyek 2018. 
július 13-án kerültek bemutatásra a 
nagyközönség előtt a tiszaalpári piac 
épületének csarnokában. A megnyitón 
az egybegyűlteket előbb dr. Vancsura 
István Tiszaalpár polgármestere, 

majd Biczók Mihály, nagyközségünk 
nyugalmazott jegyzője köszöntötte. 
Az utóbbi személy köszöntőjében 
kihangsúlyozta, hogy a 2018-as TAT-
nak kettős feladata volt, hiszen az 
alkotás mellett most készülni kellett a 
jubileumi kiállításra is, így kevesebb 
remekmű tudott ebben a két hétben 
elkészülni. Ezt követően a tábor két 
művészeti vezetője: Török Tamás, és 
Neuberger István értékelték az együtt 
töltött időt. Idén is szép számmal 
képviseltették magukat az alkotók, 
38-an jelentkeztek a táborba, amely 
így igen termékeny volt. Határon túl-
ról is érkeztek településünkre, Óbecsét 
Tót Kása Piroska képviselte. A 
zárókiállításon már jelen voltak azok 
a vendégek is, akik a másnapi, jubi-
leumi kiállításra is invitálást kaptak. 
Körünkben tisztelhettük Munkácsy 
Károly szobrászművész özvegyét 
Munkácsy Károlynét, illetve Molnár 
Józsefné Golda Magdolnát, aki 
Budafok díszpolgára is. A művészek 
a kiállítás végén megköszönték a 
tábor szervezőinek, segítőinek és 
támogatóinak a munkáját, melynek 
jeléül egy-egy oklevéllel, illetve egy-
egy festménnyel jutalmazták a tábor-
hoz való hozzájárulásukat. 
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Géza fejedelem volt a 2018-as TAT témája

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat min. 3 hónappal az esküvőjük előtt je-

lezzék a plébániákon.
- Augusztus 15. Szűz Mária mennybevételének ünnepe - parancsolt ünnep!

Szentmise: Újfalun kedden 14-én előesti szentmise 19:00
                  Alpáron szerdán 15-én ünnepén szentmise 19:00.

- Újfalui   Szent István templom búcsúja augusztus 19-én vasárnap lesz  10:30-kor. Az ünnepi szó-
nok  Főtisztelendő Bobek Tamás plébános atya lesz Tiszakécskéről. E vasárnap Alpáron csak 
este 18:00-kor lesz szentmise.

- Augusztus 20-án hétfőn Szent István király ünnepén, Alpáron lesz szentmise 9:00-kor.
- Betegek kenete szentmisékben lesz kiszolgáltatva:

Újfalun augusztus 24-én pénteken 19:00-kor
Alpáron augusztus 25-én szombaton 19:00-kor.
Előtte mindkét napon 18:00-tól gyóntatás.

- Terményhálaadási szentmisék  augusztus 26-án vasárnap:
Alpáron 9:00, Újfalun 11:00.

- Keresztelési lehetőségek:
Alpáron augusztus 11-én szombat 10:00
Újfalun augusztus 18-án szombat 10:00



Új bölcsöde létesülhet
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2018. július 18-án 
tartott ülésén megtárgyalta Kapás Alida 
Éva kérelmét új bölcsöde létrehozásával 
kapcsolatosan, amellyel a testület egyet 
ért, azonban anyagi támogatást ehhez nem 
tud biztosítani. 

Beszámolt a Települési Értéktár Bizott-
ság I. félévi munkájáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Települési Érték-
tár Bizottság 2018. évi I. félévi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta.

Megtárgyalták a Tiszaalpári Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
SZMSZ szabályzatát

A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejt-
sik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatot a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Pályázat a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár könyv-
tárvezető (magasabb vezető) beosztás 
ellátására

Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testület – Tiszaalpár a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár könyvtárvezető (maga-
sabb vezető) beosztás ellátására. A veze-

tői megbízás határozott időre, 2018. ok-
tóber 1. - 2023. szeptember 30-ig szól. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
szeptember 3. A pályázattal kapcsolatos 
további részletek az alábbi honlapon ér-
hetőek el: https://kozigallas.gov.hu/pages/
jobviewer.aspx?ID=tkvg0tf5i8 

Az állás betöltésére benyújtott pályá-
zatok véleményezésére a Képviselő-testü-
let szakértelemmel rendelkező bizottságot 
hoz létre.

A bizottság tagjai:
1. Kállainé Vereb Mária igazgató 

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár.

2. Tallóné Farkas Krisztina Tisza-
alpári Árpád Fejdelem Általános Iskola 
pedagógusa. (Könyvtár szakos diplomával 
rendelkezik)

3. Csernák Zsolt képviselő, Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

A pályázatokat, a pályázati határidő 
leteltét követően a jegyző, aljegyző és a 
polgármester együttesen bontja fel.

Október 31-ig kell elkészülnie a Petőfi 
utca külterületi szakaszának

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő- testülete a MEGA-SPED 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t bízza 
meg a Petőfi Sándor utca külterületi sza-
kaszának (településtáblától- hídig) felújí-
tásával az árajánlatukban foglalt bruttó 
22.168.745,- Ft értékben. A felújítás fi-
nanszírozása a 2018. évi költségvetési ren-
delet 2. számú mellékletében elkülönített 
„Kántorparti út és a Petőfi utca végének 

felújítása” soron található felhalmozási 
kiadásból kerül. A munkálatok befejezési 
határideje 2018. október 31.

Dán rendezvényre látogatnak a tiszaal-
páriak

A dán Silkeborgi Folkemødet rendez-
vényre kapott meghívást Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza mellett településünk is. 
Az esemény 2018. szeptember 28-29-én 
kerül megrendezésre, melynek alapcélja a 
lakosság és a helyi politikusok közötti szo-
rosabb párbeszéd kialakítása. A nagyköz-
séget Dr. Menyhárt Anett jegyző asszony 
és Csernák Zsolt képviselő, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnöke képviseli. A 
Képviselő-testület a delegáltaknak 50 000 
– 50 000 Ft támogatást biztosít – elszámo-
lási kötelezettség mellett - a Kiállítások, 
egyéb kulturális programok megrendezése 
jogcímen belül.

Továbbra is támogatják a járdaépítése-
ket településünkön

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ismét több lakos 
járdaépítési kérelmét tárgyalta meg július 
18-i ülésén. A testület úgy döntött, hogy 
az ingatlanok előtti szakaszon történő jár-
daépítés anyagának költségét (bontott jár-
dalap, sóder) biztosítja azzal a feltétellel, 
hogy a kérelmezők a munkálatokat 2018. 
szeptember 30. napjáig kötelesek elvé-
gezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező 
esetben a részükre biztosított támogatást 
kamattal együtt kell az önkormányzat felé 
visszafizetniük.
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Testületi hírek

Kiállítás nyílt Hevesi Dénes akt képeiből
Hevesi Dénes Árpád nem elő-

ször jelentkezik önálló kiállítással 
településünkön, azonban most egy 
egészen új, némiképp megosztó 
témával, az akttal mutatkozott be 
a helyi közönségnek. A téma örök: 
a NŐ, annak minden aspektusával 
együtt. A kiállítás megnyitóján, 
augusztus 6-án az alkotó tárlatve-
zetésével nyerhettek betekintést 
az érdeklődők a művész gondo-
lataiba, érzelmeibe. A vásznakon 
megjelenő női test rendkívül látvá-
nyosan reprezentálja a nőiség sze-
repeit, misztériumát, az érzelem-

világot, a formai egyediséget és 
végül, de nem utolsó sorban talán 
a legfontosabbat, az egyéniséget. 

A kiállítást augusztus 12-ig tekint-
hetik meg a látogatók a Művelődé-
si Ház nagytermében.
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A 2018. július 7-i nap ismét az együtt-
lét örömteli pillanatait hozta el a Pax 
Otthonba, amelyre újult erővel készültek a 
dolgozók, segítők, fellépők is, hiszen szám 
szerint ez már a tizedik alkalom volt, ame-
lyen az intézmény dolgozói, lakói és azok 
családtagjai is együtt, egymás társaságában 
érezhették jól magukat. 

Fontos ez az ünnep, hiszen üzenetet 
közvetít,  hogy  a család olyan szere-
tetkapcsolat, amely fenntartja, működteti 
magát az életet.

„Az év egyik legvártabb napja ez!” – 
nyitotta meg köszöntő beszédével Baranyi 
Éva - az Otthon igazgatónője - a rendez-
vényt. 10 évvel ezelőtt még a „nagy fa 
árnyékában” tartották meg az első családi 
napot, s a 10 év alatt sok-sok emlékkel, 
élménnyel gazdagodtak mind a dolgozók, 
mind a lakók, s azok hozzátartozói is. 
Kötöttek itt új ismeretségek, barátságok, 
voltak nagy találkozások. Összefogásból, 
adakozásból, fénykereszt épülhetett pár éve 
az intézmény udvarán, amely a hit és a sze-
retet jelképe is egyben. 

A rendezvény műsorában szerepelt egy 
verses blokk, amely a lakók érzelmeit, lelki 
világát tárta elénk, ezt követően az otthon 
színjátszó csoportja is fellépett, akik az 
itt előadott produkciójukkal már díjat is 
nyertek a Lakiteleki Népfőiskolán megren-
dezett 2017-es Tevékeny Élet Fesztiválon. 
A nap folyamán azt is megtudhattuk, hogy 
a zene nem korfüggő, hiszen a nézőknek 
bemutatkozott az Otthon népdalköre és 
Endrédy György is, aki az intézmény egyik 
legrégebbi lakója. Repertoárjában régi, 
feledhetetlen nyári slágereket játszott. Az 
ünnepségen a lakók mellett az intézmény 
egyik aranytorkú munkatársa: Ceglédi 
László is megmutatta páratlan énektudását 
a nagyérdeműnek. Természetesen a tánc 
is fontos szerepet tölt be a helyi közösség 

életében. Így előbb egy kerekesszékes 
spanyol táncot láthattunk az intézmény 
lakóinak és dolgozóinak előadásban, majd 
tornára invitáltak bennünket, amelyet a 
lakók nagy örömmel, színes pom pomok-
kal a kezükben, sok-sok mosollyal végez-
tek. A torna után a jó időnek köszönhetően 
az intézmény munkatársai a fénykeresztnél 
léggömböket eresztettek útjuknak a család, 
a szeretet, a hit és a remény jelképeként. 
Az ebédre felszolgált ízletes marhapörkölt 
elfogyasztása után a hagyományokhoz 
híven ismét ellátogatott az Otthonba a 
Bársony Lovasudvar csapata, akik műso-
rukban megmutatták, hogy milyen az igazi 
magyar csikós virtus. A Családi Nap egyik 
talán legjobban várt produkciója mindig 
a dolgozók tánca, amely során mindig 
látványos és szórakoztató produkciókkal 
örvendeztetik meg a nézőket az intéz-

mény munkatársai, az idei műsorszámuk-
ban az elmúlt 10 évet idézték fel. A délután 
folyamán a lakók családtagjainak ismét 
lehetősége nyílik az egyedülálló és párat-
lan Zárdatemplomunk megtekintésére és 
történetének megismerésére is Pesti Szilvia 
Ágota nővér segítségével. A napot közös 
tánc, zene és beszélgetés zárta, amelyen 
az intézményvezető az alábbi szavakkal 
búcsúzott: „Remélem a mai együtt töltött 
nap is emlékezetes volt és élvezték a közös 
együttlét minden percét, amely örömét 
haza tudjá vinni és töltekezni belőle a köv-
etkező alkalomig.”

A PAX Otthon lakói és dolgozói ezúton 
mondanak köszönetet mindazoknak a 
támogatóknak, segítőknek, fellépőknek, 
akik munkájukkal támogatták e nemes 
eseményt.

X. Családi Nap a Pax Otthonban
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Szépkorúak köszöntése a Pax Otthonban
2018. július 30-án Dr. Vancsura 

István Tiszaalpár polgármestere és Dr. 
Menyhárt Anett jegyző asszony ellá-
togatott a Pax Otthonba, ahol 95 éves 
születésnapján köszöntötte előbb Csá-
nyi Lászlóné Ilonka nénit, majd Győ-
ző Laci bácsit, akik az otthon lakói.

Ilonka néni már 18 éve él az otthon-
ban, aki mindig vidám és mosolygós, 
mert szavaival élve „Tündérország-
ban érzi magát!” Családjai is nagyon 
örülnek, hogy ilyen jól érzi magát az 
Otthon kis közösségében. A mai napig 
ő gondozza, ápolja az intézmény virá-
gos kertjét, ami mellett az imacsoport 
vezetője. Az Otthon rendezvényein is 
aktívan szerepelt vállal fellépéseivel. 

Laci bácsi 5 éve él az intézmény-
ben, amelyben a hosszú évtizedes 
munkák után a megérdemelt aktív 

pihenését tölti. Könnyen ismerkedik, 
naponta sétál, de a legjobban szoba-
társával szeret beszélgetni. Vélemé-
nye szerint a hosszú élet titka nem 
más, mint, hogy gyermekkorában az 
örök rosszaság mintaképe volt. Sokat 
csintalankodott, ami boldogsággal töl-

tötte el. Jól érzi magát az otthonban, 
csak a felesége főztjét hiányolja. 

Mindkettőjüknek ezúton is kívá-
nunk a Jó Istentől áldva egészséges, 
hosszú, boldog életet, tartsa meg Őket 
még sokáig szeretetében, és hozzon az 
életükbe még sok örömöt és derűt!

e hónaptól új cikksorozat indul 
újságunkban Alpár Anno néven. 
Ezekben a rövid cikkekben felidézzük 
az elmúlt 200 év régi alpári vonat-
kozású, egykoron újságokban is meg-
jelent sorait, melyek mára a feledés 
homályába merültek. A cikksorozat 
abszolút színes, ami azt jelenti, hogy 
lehet például történelmi, irodalmi, 
közigazgatási vagy bármilyen egyéb 
jellegű. Fogadják szeretettel az első 
múltunk eme darabkáját: 1973-ban 
Alpár és Újfalu összevonásával létre-
jött a mai Tiszaalpár településnevünk. 
Az új névről és az összevonásról 
azonban már több évtizeddel ezelőtt 

is szó volt. Részlet a Pest-Pilis-
Solt-Kiskunmegye törvényhatósá-
gi bizottságának negyedéves rendes 
közgyűléséről:

“Alpár község kérvényét, hogy 
nevét Tisza-Alpárra változtassa át, 
elvetették, mert abban a nézetben 
van a közgyűlés, hogy a történeti 
jelentőségű Alpár név nem változ-
tatható meg.”

(A döntés jól kifejezi az Alpár 
névhez az 1800-as években még 
kötődő nagy hírnevét.)

Megjelent: Pesti Napló, 1894 
január 8.

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:

Idén ünnepeljük az újfalusi Szent 
István templom felépítésének 80. év-
fordulóját, amelyről az augusztus 19-i 
búcsúi szentmisében is megemléke-
zünk. Ezen alkalomból fotókiállítást 
is szervezünk, amelyre várjuk azokat 
a fotókat, amelyek a templom építé-
sekor, régvolt plébánosokról, hajdani 
közösségi, családi ünnepeken készül-

tek. Aki szívesen megosztaná a tulaj-
donában lévő régi emlékét, az a szent-
misék után személyesen keresse fel 
Almási-Szabó Tibor kántor urat. Az 
eredeti fotók a szkennelés után vissza 
fognak kerülni az eredeti tulajdono-
sokhoz. Előre is köszönet mindazok-
nak, akik segíteni tudnak e nemes cél 
megvalósításában!

80 éve épült a tiszaújfalui
Szent István templom

2019-TŐL HORGÁSZ
IGAZOLVÁNY

HELYETT: JÖN A
HORGÁSZKÁRTYA

A Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) Választmányának egyhan-
gú döntése alapján a horgász regisztrá-
ció teljesítésével egyidejűleg, már 2018 
szeptember 1-jétől elérhető lesz a Ma-
gyar Horgászkártya, amely 2019. január 
1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi 
papír alapú horgász igazolványt, majd a 
kapcsolódó szövetségi elektronikus al-
kalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé 
és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi 
az ügyintézést és az adminisztrációt. Az 
ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsíté-
seként vezeti be a személyazonosító iga-
zolványhoz hasonló formátumú plasztik-
kártyát.
Információ, személyes regisztráció és 
kártyanyitás 2018. szeptember 1-től
Brekeke Horgász és Kisállateledel 
Üzlet Tiszaalpár, Hunyadi u. 42.
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2018. július 14-én, verőfényes nap-
sütésben érkeztek meg az első fogatok 
kora reggel a Tiszaalpári Lovaspályára. 
A reggeli elfogyasztása és a nevezés után 
következett a rendezvény megnyitója, 
amely után terepszemlére, a pálya bejárá-
sára is lehetősége nyílt a versenyzőknek.  
A délelőtt során megkezdődött a beme-
legítés és az akadályhajtás első forduló-
ja. A versenyzők két kategóriában: C és 
D kategóriában indultak. A D kategória 
egy szabadidős versenyszám, melyben 
14 akadályt kell meghajtani. A délelőtti 
program után egy egyórás ebédszünet kö-
vetkezett. Az ebédszünet alatt a Bársony 
Lovasudvar tagjai csikós bemutatóval 
kedveskedtek a közönségnek, a nagy si-
kerre való tekintettel sokan közös fotót is 
készíttettek a csikósokkal. A délután az 
akadályhajtás második fordulójával foly-
tatódott, ami után megrendezésre került a 
kombinált hajtás nevezetű program, ami 
egy nem hivatalos, játékos, szórakozta-
tó versenyszám volt, ahol nem hintóval, 

hanem úgynevezett maratonkocsival in-
dultak a versenyzők. Az akadályhajtáson 

kívül autózni is kellett, és fát fűrészelni, 
mindezt időre. A műsorszámban öt fogat 
indult, a versenyszámot Stégner László, 
az Orgoványi Lovas Klub tagja nyerte. A 
napot eredményhirdetés zárta. 

A kategóriákban a versenyzők az 
alábbi helyezést érték el:  

Akadályhajtás, D kategória, kettes 
fogat: 

1. Dudás György, Tiszakécskei LE
2. Stégner László, Orgoványi Lovas 

Klub
3. Németh László, Bodor Lovas Klub 

SE
Akadályhajtás, D kategória, egyes 

fogat:
1. Pusztai László, Tiszakécskei LE
Akadályhajtás, D kategória, póni 

kettes fogat:
1. Bús József, Csongrád
2. Szabó Ádám, Mindszenti Lovas 

Klub
3. Flóring Tünde, Abonyi Imre LSE

IX. Lovasnap

A július egyértelműen termékeny 
hónap volt a művészeti ágazatokban 
településünkön, hiszen Kanalas Já-
nos kosárfonó tábora és a Tiszaalpári 
Alkotótábor 25 éves jubileuma után 
megjelentek településünkön a művé-
szek legújabb generációi, a gyermekek. 
A gyermek kézműves tábor ideje alatt 
Gergely Ramóna megmutatta a lurkók-
nak a magyar kézműves mesterségek 
azon oldalát, amelytől reméljük, hogy 
kedvet kapnak az ifjoncok - ha csak 
hobbi szinten is - az alkotáshoz. Ez a tá-
bor, a júniusihoz hasonlóan ismét sok-
színű volt, hiszen e turnusban is meg-
ismerkedhettek a gyermekek különféle 
mesterségekkel: többek között agya-
gozással, kosárfonással, tűzzománc és 
a bőrkészítéssel is. A jó hangulatról a 
szervezők az alkotó munka levezeté-
seként népi játékokkal gondoskodtak.  
A júliusi tábor záró napján ismét meg-
mutathatták a gyermekek, hogy mennyi 
tehetség lakozik bennük, mi sem bizo-
nyította ezt jobban, mint a munkájukból 
nyílt kiállítás. 

A szervező ezúton mond köszönetet 
Kapás Jánosnak a népi játékok elkészí-
téséért, Barna Anitának a segítőkész 
munkájáért, a Duna-Tisza Közi Nép-
művészeti Egyesületnek és Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának a tá-

mogatásáért, továbbá azon mesterek-
nek, akik legjobb tudásuk szerint adták 
át a gyermekeknek szakmájuk szere-
tetét, annak minden csínjával-bínjával 
együtt. 

Nagy sikerrel zajlott a gyermek kézműves tábor
második turnusa is
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A 2017/2018-as tanévet lezáróan 
Győri Istvánné igazgatónő is elköszönt 
az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lától, nyugdíjba vonult. Az igazgatói 
szék megüresedett, szeptemberben a 
2018/2019-es tanévet már Mayer Tamás-
né fogja megnyitni, az ő irányításával mű-
ködik tovább az általános iskola. 

Ebből az alkalomból kerestem meg 
Mayer Tamásné igazgató asszonyt, és 
kértem meg, hogy mutatkozzon be e pár 
soron keresztül a kedves olvasóknak. 
Ezen felül ossza meg gondolatait, hogy 
hogyan képzeli el az intézmény jövőjét. 

„Köszönöm a lehetőséget a bemutat-
kozásra. 1988. augusztus 15. óta meg-
szakítás nélkül vagyok pedagógusként 
alkalmazva. Magyar nyelv és irodalom, 
valamint történelem szakos tanár vagyok, 
és coach – üzleti edző, továbbá arany-
kalászos gazda szakképzettségekkel is 
rendelkezem. Minden végzettségemben 
szereztem gyakorlatot is. Tanítottam 
szakképző iskolában, általános iskolában, 
gimnáziumban, szakközépiskolában. 18 
éve vagyok érettségi elnök középszintű 
érettségiken. Tagja vagyok a Közoktatá-
si Szakértők Országos Egyesületének, és 
vezetőségi tagja a Bács-Kiskun megyei 
tagozatnak. Voltam járási tankerület-ve-
zető, összetett intézmény igazgatója, és 
pedagógiai intézet vezetője, dolgoztam 
önkormányzati művelődési osztályon, se-
gítve a fenntartói feladatellátást. Elmond-
hatom, hogy óvodától egyetemig sokféle 
ismeretet szereztem a magyar köznevelés 
területén. Leginkább iskolavezető vagy 
tanár szeretek lenni, mert szeretem a 
gyerekeket, és szeretek velük lenni, de 
szeretek szervezni, megújítani, jobbíta-

ni, kreatívan gondolkodni is. A további 
végzettségeimet egyéni vállalkozóként és 
magánéletemben gyakoroltam, gyakoro-
lom.

Kisiskolás koromtól kezdve pedagó-
gus szerettem volna lenni, mert sok jó ta-
nítóm, tanárom volt, akikre példaképként 
tekinthettem, és mindig bennem volt a 
vágy, hogy tudjak dolgokat, és át is ad-
hassam a tudást másoknak.

Életem legnagyobb részét Kiskun-
félegyházán és Petőfiszálláson éltem le, 
habár dolgoztam Szegeden is. Jelenleg 
szülőfalumban élek. Az utolsó három 
évet kivéve végig ingáztam az életemet 
lakhelyem és az éppen aktuális munkahe-
lyem között. Így most sem ijedtem meg 
attól, hogy naponta utaznom kell. Sze-
retem a vezetői kihívásokat, így tavasz-
szal végignéztem azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a közigálláson meghirdettek. 
Mivel Tiszaalpáron nyugdíjba vonult az 
intézményvezető asszony, és azt hallot-
tam, hogy szeretnének külsős pályázót, 
úgy gondoltam, megpróbálom. Erősítette 
a bizalmamat, hogy az alpári iskolának jó 
szakmai hírneve van, színvonalas munkát 
végeznek a kollégáim, ami az én érték-
rendemben nagyon fontos szempont. A 
pályázatom előkészítésében többen se-
gítettek, köszönöm a segítségüket. 2018. 
július 18-án kaptam meg a hivatalos ér-
tesítést pályázatom sikerességéről, amely-
lyel majd augusztus 16-tól láthatom el a 
vezetői feladatokat teljes hatáskörrel. Az 
igazgatók ünnepélyes megbízására az 
államtitkárság részéről pedig augusztus 
második felében kerül majd sor.

Az intézményben elsődlegesnek tar-
tom a továbbiakban is a következetes és 

színvonalas szakmai munkavégzést, a 
törvényesség betartását és betartatását, a 
pozitív hagyományok ápolását. Szeretnék 
nyugodt munkalégkört, biztonságot, és 
sok szép eredményt. A fegyelmezettség 
mellett arra fogok törekedni, hogy a tanu-
lók szeressenek iskolába járni. Kapjanak 
jó alapokat, majd megbízható tudást a to-
vábbtanuláshoz. Szeretném úgy szervezni 
a mindennapokat, hogy sok élményt is 
szerezhessenek a tanulók. Szeretnék min-
denkivel jó partneri viszonyt, a közösség 
érdekében, a közösségekkel együttmű-
ködve a közösséget építve dolgozni.  Kö-
szönöm a bizalmat, igyekszem megfelel-
ni a közösségi elvárásoknak is, és saját 
értékrendemnek is, amelyben fontosnak 
tartom, hogy a köznevelés a köz javát.” 

Ezúton kívánunk az igazgató asszony-
nak sok sikert új munkájához és eredmé-
nyekben gazdag tanévet!

Új igazgató az általános iskola élén

Akadályhajtás, C kategória, kettes 
fogat:

1. Besze Károly, Jakabszállási Lovas 
SE

2. Vida Filus István, Orgoványi Lovas 
Klub

3. Tapodi Richárd, Zöldmező Lovas 
SE

Akadályhajtás, C kategória, egyes fo-
gat:

1. Guti Béla, Fülöpházi Lovas Egye-
sület

2. Fodor Zsuzsanna, Sarkalyi LSE
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BÁCS- KISKUNBAN ITTHON VAGY
Százmillió forint a megyei fiataloknak

A Bács-Kiskun Önkormányzat ösztöndíjprogramja jó-
voltából sok fiatal kap lehetőséget, hogy továbbtanuljon és 
gyökeret eresszen szülőföldjén.  Az önkormányzat kiemelt 
célja, hogy a megyei fiatalokat anyagi támogatással, ösztön-
díjjal segítse abban, hogy elkezdhessék és sikeresen be is fe-
jezhessék, tanulmányaikat. A helyben való boldogulás egyik 
alapvető lehetősége, hogy megyénkben tudnak elhelyezked-
ni, mely gazdasági, társadalmi és közösségi szempontból ki-
emelten fontos feladat. A Bács-Kiskun Önkormányzat ösz-
töndíjprogramja is azon törekvést támogatja, amely a megyei 
fiatalok identitástudatát erősíti és megalapozza jövőjüket, 
boldogulásukat településükön, térségükben.

A „Bács-Kiskunban itthon vagy” ösztöndíj pályázat, első 
szakasza sikeresen lezárult, amelyben közel 10 millió forint 
gazdára talált a sikeresen pályázók között. Az igények és az 
ösztöndíj véleményező testületek javaslata alapján, számta-
lan könnyítés, új lehetőség teszi elérhetőbbé többek számára 
a második felhívásban megjelenő ösztöndíjat. A havi, akár 50 
ezer forintos támogatásra rendelkezésre álló forrás 100 millió 
forint, amely arra vár, hogy megyénk fiataljai továbbtanulá-
suk érdekében felhasználják.

A következő pályázati ciklus felhívása 2018. augusztus 
15-től lesz elérhető a bacskiskun.hu oldalon, amely október 
elejéig teszi lehetővé a jelentkezést a megyei ösztöndíjra.

A program célkitűzéseiről és változásairól az alábbiakban 
részletesebben olvashat:

Pályázat célja: 
• szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, 

ezáltal a megye fejlődésének  elősegítése
• esélyteremtés érdekében a fiatalok közneveléshez és fel-

sőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, és tanulmá-
nyaik segítése. 

• A fiatalok helyi identitás tudatának  kialakítása
•  a megyéhez való kötődés megerősítése
•  az elvándorlás csökkentése
•  a tehetséges fiatalok megyén belül tartása 

Pályázók köre:
• 13. életévüket betöltött  tanulók (felső korhatár nélkül)
• hátrányos helyzetűek 
• az adott konzorcium területén állandó lakcímmel rendel-

keznek
• preferált szakmák szerinti képzésben vesznek részt nappa-

li esti vagy levelező tagozaton közép vagy felsőfokú intéz-
ményben.

Változások:
• A pályázóknak  lehetőségük lesz Bács-Kiskun megye 

egész területén elhelyezkedni Kecskemét megyei jogú vá-
ros kivételével 

• Abban az esetben, amennyiben a pályázó a konzorcium te-
rületén kívül kíván elhelyezkedni Bács-Kiskun megyében 
– Kecskemét megyei jogú város kivételével az  elnyerhető 
havi maximum támogatás összege 40 000 Ft

• Önéletrajz beküldése nem szükséges a pályázat benyújtá-
sakor

• Levelező és esti tagozaton tanulókkal kibővült a pályázók 
köre

•  A preferált szakmák köre a korábbi visszajelzések alapján 
kibővült

Határidők
• A pályázatok benyújtásának határideje: október 1.

Figyelem!
2018. augusztus 31-én ismét lesz településünkön lehetőség a

VÉRADÁSRA 9-12 óráig, az Árpád Művelődési Házban.
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Lassan a felkészülés hajrája következik
Az OTP Bank Bozsik-Programban szereplő 
csapataink a jól megérdemelt pihenő után 
augusztus második felében újra edzésbe 
állnak. Erről és a nyári foci táborról bőveb-
ben a jövő havi számban számolunk be.
__________________________________

U-19-es csapatunknál javában zajlik a fel-
készülés. 
A megyei II. osztályú bajnokság úgy mint a 
felnőtt csapatunk számára, augusztus 25-én 
kezdődik, Kiskunfélegyházán a Vasutas SK 
vendégeként.

Több változás is történt az ifjúsági csapa-
tunk háza táján.
Mint azt korábban közöltük, Bakos István 
nem tudta vállalni a csapat irányítását, így 
az Elnökség felkérte Kádár Tibort, a csapat 
edzőjének, aki ezt el is vállalta, így a felké-
szülés már az ő irányítása alatt kezdődött el.

Sajnos több távozó játékos is van, akinek 
a játékára így már nem számíthat az edző.

Az alábbi játékosok távoztak a csapattól:
Birkás Levente – Kiskunfélegyházi HTK – 
FTSI
Jaskó Patrik – Városföldi SE
Szabó Krisztián – Duna Aszfalt TVSE
Szabó Tamás – Tanulmányai miatt

A csapathoz visszatért, illetve felkerült né-
hány helyi játékos, Király Bence, Kanalas 
László, Haticza Máté, Hürkec Viktor és 
Magyar Balázs személyében.

Ezen kívül több játékos is „visszajátszik” 
majd a felnőtt csapatból, de ők a szezon 
közben nem az U-19-es csapattal készül-
nek, hanem a felnőtt csapattal.
__________________________________

Felnőtt csapatunknál is gőzerővel készül-
nek a Vasutas SK elleni, első bajnoki for-

dulóra.
Több felkészülési mérkőzésen is túl van 
csapatunk és még jó néhány vár rájuk, az 
első tétmérkőzés előtt.

Mint azt korábban szintén közöltük, az El-
nökség megköszönte Dudás György kitartó 
és alázatos munkáját a felnőtt csapatnál és 
a helyére Fütyü Illést nevezte ki, a csapat 
élére.

Sajnos itt is vannak távozó játékosok.
Dömötör Sándor szünetelteti nagypályás 
labdarúgó karrierjét, míg Fábián Zsolt a 
Kunszállás SE színeiben folytatja azt.
Meghatározó játékosokat veszített el a csa-
pat, hiányukat nagyon nehéz lesz pótolni.

Több érkező játékos is van:
Fekete Tamás – Vasutas SK
Nagy Szabolcs – Jakabszállás KSE
Török Krisztián - Jakabszállás KSE
Gaál Márk - Jakabszállás KSE

Csertő Gábor -  Kiskunfélegyházi HTK – 
FTSI
Csertő Bence - Kiskunfélegyházi HTK – 
FTSI
Remélhetőleg minél előbb beilleszkednek 
a csapatba és azt jó eredményekhez fogják 
tudni segíteni a helyi játékosokkal karöltve.

A hazai bajnoki mérkőzéseink, a közpon-
ti futballpálya felújítása miatt, az Újfalusi 
Sportpályán kerülnek megrendezésre.
__________________________________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honlapo-
kon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

 

 A ROVAR- ÉS MADÁRBARÁT KERT    2. rész
A júliusi számban megjelent első 

részben azzal kezdtünk foglalkozni, mi-
ért fontos, hogy a kertünk, udvarunk ne 
csupán számunkra legyen szemet gyö-
nyörködtető és kikapcsolódást jelentő, 
hanem más élőlények is megtalálják ott 
életfeltételeiket. Olvashatták, hogy a 
biológiai sokféleség a Föld immunrend-
szere – minél változatosabb az élővilág, 
annál stabilabb, egészségesebb a bi-

oszféra. Sokan talán legyintenek, ugyan 
miért fontos egy zsebkendőnyi kertecs-
ke, mikor a városokon, településeken 
kívül mennyi hely van a többi lény szá-
mára – menjenek oda a szöcskék. Tér 
van, ez kétségtelen, de hogy mennyire 
alkalmasak élőhelynek, az már más 
kérdés. Gondoljunk csak bele, a külte-
rületek túlnyomó többségét vegysze-
rekkel kezelt hatalmas mezőgazdasági 

táblák, száguldó autókkal tele utak, le-
betonozott iparterületek, egyetlen fafaj 
alkotta faültetvények alkotják, melyek 
legfeljebb néhány kozmopolita gyom 
számára nyújtanak megfelelő életfelté-
teleket. Olyan mértékben alakítottuk át 
természeti környezetünket, hogy abban 
szinte csak vékony szalagok, lepedőnyi 
foltok maradtak maradványaiként az 
egykor oly gazdag tájnak.
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 Ebben a kultúrtájban nemcsak a vé-
dett területek fontosak, hanem e kicsiny 
foltok oázisai is. Ilyen kis oázis lehet a 
kertünk is kis jószándékkal és odafigye-
léssel. 

Az első részben szót ejtettünk a faj-
választás fontosságáról: ha rovarok, ma-
darak számára búvó- és táplálkozóhelyet 
jelentő cserje- és virágfajokkal, továbbá 
kis vízigényű szárazságtűrő növények-
kel népesítjük be kertünket, már sokat 
tettünk. Ha nem steril pázsitot, hanem 
több lágyszárú faj alkotta gyepet tele-
pítünk (illetve hagyunk megtelepedni), 
és ezt nem túl korán és nem túl gyakran 
nyírjuk, tovább fokozhatjuk kertünk ro-
varokra ható vonzerejét. Ezeken túl még 
különböző „berendezési tárgyakkal” is 
csalogathatjuk szárnyas és hatlábú tár-
sainkat – a következő részekben ezekkel 
foglalkozunk.

Madarak számára helyezzünk ki odú-
kat, téli madáretetőt, itatót, madárfürdőt. 
Odúból több típus is létezik a berepülő-
nyílás mérete alapján. Egy kertben a „B”-
odú a legcélszerűbb, ami a cinkeméretű 
odúlakó madarak számára nyújt otthont. 
Akár venni, akár készíteni szeretnénk 
ilyen odút, keressük fel a Magyar Ma-

dártani és Természetvédelmi Egyesület 
honlapját (www.mme.hu), itt egyébként 
is számtalan tanácsot, ötletet, informá-
ciót találhatunk. Ha már van odú a ker-
tünkben, ne felejtsük el, hogy minden év-
ben a költési időszak befejeződése után 
távolítsuk el a korábbi fészekmaradvá-
nyokat. A nem odúlakó madarak közül a 
rigóféléknek azzal kedvezhetünk, ha van 
a kertünkben sűrű bokor és nem tartunk 
macskát. A macska nekünk, embereknek 
aranyos jószág, a madaraknak azonban 
„oroszlán” – egy rendkívül ügyes raga-
dozó, amellyel szemben esélyük sincs. 
(Ha a kertünkben nincs gyík, ennek okát 
is leginkább egy macskában keressük.) 
Ha fecskéket szeretnénk megtelepíteni a 
környezetünkben, esélyt adhatunk nekik, 
ha sárgyűjtő-helyet alakítunk ki. Ez nem 
más, mint egy darabka csupasz földterület 
vagy egy homokkal megtöltött nagyobb 
virágcserép-alátét, amit áprilistól júliusig 
állandóan nedvesen tartunk. (Szinte hihe-
tetlen, hogy a madarak nem találnak sa-
rat, pedig ez a helyzet. Mindenhol beton 
és térkő, és a csapadék is kevés.) Létezik 
műfészek is fecskék számára, de már az 
is hatalmas segítség, ha nem verjük le az 
eresz alól a fecskefészkeket. Ha zavar, 

hogy a járdára piszkítanak a fészeklakók, 
lessük el a Mátyás király és a Jókai utca 
sarkán álló egyik házról a megoldást. A 
fészkek alá helyezett deszkalap, vagyis a 
fecskepelenka se nem drága, se nem bo-
nyolult, és mindenképpen esztétikusabb, 
mint az ereszcsatornáról lelógó színes 
műanyag szalagdarabok, melyek a fecs-
kék elriasztására hivatottak. Ne akar-
juk távol tartani a fecskéket! Legyünk 
inkább büszkék rá, ha házunk táját vá-
lasztják! Hazánk mindhárom fecskefaja 
(füsti, molnár, parti) veszélyben van. Az 
utóbbi húsz évben folyamatosan csökken 
a számuk, amit – úgy hiszem – minden 
harmincöt évesnél idősebb ember észlelt. 
Hiszen a füstifecske a fehérgólya után 
talán a legkedveltebb, legismertebb és 
„legmagyarabb” madarunk és mindany-
nyian a dróton ülő fecske képe alapján ta-
nultuk az „f” betűt. Még manapság is így 
szerepel az elsős olvasókönyvekben. El 
lehet képzelni, hogy egyszer lesz olyan 
idő, amikor a gyerekek már nem tudják 
értelmezni ezt a képet, mert már nem lát-
hatnak szeptemberben dróton gyülekező 
fecskéket? Tegyünk meg mindent, amit 
csak tudunk azért, hogy ez ne így legyen!

folyt. köv.  Bártol Réka
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Új könyvek a
könyvtárban

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 
kertészkedik
Dániel András: A világ első kufli-
zenekara
Dániel András: Tengerre, kuflik!
Tanya Goodin: Off – Digitális el-
vonókúra a teljesebb életért
Görög Ibolya: Protokoll az éle-
tem
Marék Veronika: Boribon autózik
Marék Veronika: Boribon kirán-
dul
Andrea Schwendemann: Gyerek 
világatlasz
Wilbur Smith: Afrika szarva
Jesper Stein: Szép álmokat, feke-
terigó!
Walter György: Rosszcsont me-
sék a házból

Könyvelőt keresek
Tiszaalpártól 15 km-re lévő könyvelő irodába.

Telefon: 30/621-7620

AUTÓBÉRLÉS Tiszaalpár
Személyautó bérlése 4400 Ft/24 óra,

hétfőtől-vasárnapig elérhetőek vagyunk.
Tel.: 06 20/313-34-97.
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HÁZI
PÁLINKAFŐZŐK,
BORKÉSZÍTŐK

FIGYELEM!

Szőlőtermés
Csongrádon eladó!

Irsai Olivér és
Cserszegi fűszeres
bogyózott szőlőre

előrendelést felveszünk.

Érdeklődni: 06 30 300 77 33-as
telefonszámon vagy emailben: 

ungerbauer@csongrad.hu
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In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 76/789-963
Bársony István polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben.
Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadó
semmilyenanyagi, jogi felelősséget nemvállal.Kéziratokat nemőrzünkmegés
nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Dózsa György utca 3. sz. családi ház 
eladó. Érd.: 30/624-1068

* Eper- és málnapalánta felszedhető és 
ingyen elvihető. Érd: Benkőné, Dobó u. 2. 
Tel.: 76/421-576

* Használt PVC padlót vennék. Tel.: 
76/421-576

* Borászati eszközök (60 l-es szőlőprés, 
szőlődaráló, 4 db boros hordó, 200 l-es szü-
retelőkád) eladók. Tel.:+3620/9349623

* Egy motoros permetező és egy 300 l-es 
fagyasztó láda eladó. Érd: 76/715-725

* Elektromos bicikli eladó, ugyanitt 2 db 
drapp radiátor eladó. Tel.: 30-573 3750

* Tiszaalpár, Budai Nagy A. u. 64. sz. 
alatti családi ház eladó. Érd.: 06/76/424-020

* Lövei József /tel: 06 70 429 9146/ épü-
letbádogozási munkákat vállalok! Számlát 
tudok adni az elvégzett munkákról, anyagról!

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988

* Összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 
30/57-53-036

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogo-
zás 5 év garanciával! Érd: 20/923-1719.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen 
G. u. 47. szám alatt. Tel.: 20/227-23-24.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen 
G. u. 17. szám alatt. Tel.: 06/20-592-44-06.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás össz-
komfortos ház, 1750 m2-es föld eladó. Érd: 
63/311-744 telefonon délutáni órákban.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy Antal 48. 
szám alatti 2 szobás összkomfortos bútoro-
zott 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 kerékpár 24-
es és 28-as, gyerekágy 4-6 éveseknek való 
eladók. Tel.: 31/31-127-73.

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

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, ki-
húzható (alvásra is használható) kanapé fél 
éves garanciával eladó! Ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: 30/477-6020.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló 
van eladó. Tel.: 76/424-290.

* Családi ház eladó! 120 m², összkomfor-
tos a Dobó István utca 21 szám alatt. Irányár: 
6.000.000,- Ft. Tel.: 70/310-21-49.

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, 
vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mi-
hály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház Damja-
nich utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyi-
ség található emellett külső konyha, garázs és 
disznóól is van az épülethez. Az irányár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni:70/361-53-77

* Régi építésű összkomfortos családi ház, 
nagy telken az Ady Endre utca 49. szám alatt 
eladó. Irányár: 5 000 000,-Ft 06-30/710-19-
98

* Eladó Metabo Flex 2000 W-os új álla-
potban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-Ft. 
Érd.: 30/601-0608

* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/355-74-73

* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
Tel.: 30/355-74-73

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűz-
hely. Tel.: 30/355-74-73

* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy kis fordulatos villanymotoros 
köszőrűgép. Tel.: 30/355-74-73

* Eladó 2 db sertésszállító ketrec. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 
30/355-74-73

* Keresek Tiszaalpáron kis eladó kertes 
házat. Tel.: 20/396-3480

* Eladó családi ház Lakiteleken, a telek 
nagysága 1420  m2 ,  a lakóépület 114 m2. 
Érdeklődni lehet délután 17 órától: 30-241-
7078.

* Eladó ingatlant keresek központhoz kö-
zeli helyen. Min. 2 szoba, nappali, konyha, 
fürdőszoba. Tel.: 30/401-46-72 vagy 30/442-
11-30.

Akiket nagyon vártunk: 
Kádár Zorka (Anyja neve: Varga 
Mónika), Hürkecz Milán (Cseh 
Erika Mária), Torbán Lilien (Gál 
Melinda)

Akik házasságot kötöttek: 
Tóth Ferenc és Nagy Irén Ilona 
(07.02.), Üstös Sándor és Novák 

Melinda (07.14.), Sipos Tamás és 
Hódi Csilla Gréta (07.27.), Kiss 
János és Béres Nikolett (07.28.)

Akiktől búcsúztunk: De-
meter József (1939), Papp Gábor 
(1956), Tóth Istvánné Varga Má-
ria (1921), Boros János (1929), 
id. Palócz Gábor (1942)

Anyakönyvi hírek
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