
Mint minden évben, idén is megren-
dezésre került 2018. november 17-én a 
jótékonysági bál az iskola javára. Hosszas 
szervező munka, készülődés előzte meg, 
melyből kivették részüket a pedagógusok 
és szülők is.

A sportcsarnok már pénteken elegáns 
díszbe borult, hála a szorgos kezeknek. 
Szombat délután érkeztek az ínycsiklandozó 
sütemények, édesek, sósak a P&P Pékáru 
Kft. és a Fornetti Kft. jóvoltából. Asztalra 
kerültek a gyümölcsök is felajánlások révén. 
A szakácsaink ízletes pörkeltet főztek, 
melyhez a hozzávalókat helyi vállalkozók 
ajánlották fel. A köret és a savanyúság 
elkészítésében szintén nagy segítséget kap-
tunk.

Elegánsan terített asztaloknál foglalhat-
ták el helyeiket a mulatság résztvevői. A kora 
este kezdődő zenés rendezvény háziasszon-
ya először az est népes számú vendégeit 
köszöntötte, köztük Dr. Vancsura István 
polgármestert, aki röviden szólt a bálozók-
hoz, majd Mayer Tamásné intézményvezető 
mondott beszédet. Két remek műsor bűvölte 

el a közönséget: a hagyománnyá vált nyol-
cadikosok táncát a Jövőnkért Művészeti 
Iskola néptáncosainak műsora követte. 

Népszerű volt a bálozók körében az 
aulában kialakított fotósarokban való 
fényképezés is, mely bevételének teljes 
összegét az iskola javára ajánlották fel a 

fotósok. A támogatók között kisorsoltak 
néhány tortát, illetve a legszerencsésebbek a 
belépőjükkel is nyerhettek egy-egy tortát az 
ügyes kezű anyukáknak köszönhetően.

A talpalávalót a Abonyi Mulatós 
zenekar szolgáltatta, így a táncosabb lábú 
vendégek betöltötték a táncparkettet. A 
remek hangulatú bál másik helyszínén a 
büfében is gyakran és szívesen fordultak 
meg a vendégek, ahol egy-egy ital elfo-
gyasztása közben élénk beszélgetéseket 
folytattak. Éjfélkor tombolázással múlatták 
az időt a bálozók. A szerencsésebbek nem 
üres kézzel, hanem a tombolán nyert nyer-
eményekkel térhettek haza. 

Ezúton köszönjük a szülőknek a 
segítségüket a bál körüli teendőkben, 
továbbá a pedagógusoknak és a segítő 
támogatóknak, vállalkozóknak a sok-sok 
ráfordított munkát és energiát. Köszönjük 
szépen mindenkinek a tombolafelaján-
lásokat, valamennyi támogatónknak a 
segítséget.

Jótékonysági bál az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
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Tiszaalpári Hírmondó

Minden kedves olvasónknak békés,
szeretetben gazdag karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kíván a
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztősége!
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2018. november 10-én Márton napi 
jótékonysági estet rendeztek a Lakiteleki 
Népfőiskola Lakodalmas Házában. 
A rendezvény célja az volt, hogy 
összegyűjtsék azt az összeget, amelynek 
köszönhetően Kiskunfélegyháza 
és környéke valamennyi általános 
és középiskolája egy-egy robottal 
gazdagodik. A robot remek kiegészítő a 
tanulásban, megalapozza informatikai, 
programozói ismereteiket, fejleszti a 
gyermekek digitális kompetenciáit. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatása, a rendezvény jegybevétele, 
a választókerületi felajánlások és a 
rendkívül sikeres borárverés eredménye 
fedezni tudta a harmincnyolc robot árát. 

A robotot december 6-án 
Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc 
Művelődési Központban vehette át 
személyesen Mayer Tamásné, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola igazgatónője 
Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőtől, a kezdeményezés 
kitalálójától.

Településünkön az alábbi személyek 
támogatásának köszönhető, hogy robot 

került az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolába: dr. Farkas Klára és férje, 
Molnár Zoltán és felesége, ifj. Molnár 
Zoltán és felesége, Novák Mihály és 
felesége, Csernák István, Kecső Róbert 
és felesége, Bartók István, Bartók László 
és felesége. 

Programozható robotot kapott az iskola Kedves Mindenki!

Elérkezett az idő, s lassan elmond-
hatjuk, hogy ismét egy elballagott 
esztendőt hagyunk magunk mögött.

A mézeskalács melege ismét kör-
beölel, a karácsonyi csengettyű hang-
ja újból terített asztalhoz hív ben-
nünket. A gyertyák fénye lelkünkbe 
elhozza a világosságot, s a zöld fenyő 
újból szerteárasztja csodás illatát. Ta-
lán csendben lehull a puha, fehér hó 
is, s szűzies fehérsége beborítja nap-
jaink alkonyát. Magával hozza szitáló 
kendőjében Jézus születését, a szere-
tet ünnepét. A küszöbön áll, itt kopog-
tat az ajtónkon! Mi várjuk érkezését, 
már érezzük közelségét. Mert jön a 
hátunk mögött hagyott, de mindig 
előttünk álló karácsony! Hajtincseink 
már őszek, de az ó- és újév egymással 
megint találkozni fog. A mutatók egy-
máshoz érnek, harangok konganak. A 
cukros malac az ólból előbújt, és ott 
pompázik majd az asztalokon. Koc-
can a pezsgőspohár, kéményseprő ku-
kucskál be létráján. Szerény életünk-
ben minden készülődés jelzi, hogy 
éveink száma eggyel gyarapodni fog.  
Hátrahagyjuk azt a sokat, nekünk már 
annyi naptár lapja összeadódott.

Egy-egy év kikövezett útját nem 
tudnánk bejárni egymagunk. Kell 
a bot, a támasz, a jó szó. Biztonság. 
Mindezt ettől az intézménytől s az itt 
dolgozóktól kapjuk. Számot vetünk, 
gondolkodunk. Gondoskodásuk nél-
kül bizony már nem boldogulunk. Az 
ünnep, az év vége legyen a köszönet, 
a hála ideje is. Köszönet és hála azért, 
amit naponta tőlük kapunk, miköz-
ben észrevétlen egyengetik botladozó 
utunk.

Örüljünk hát együtt, amikor az 
égre nézünk, s a zöld fenyő égbetörő 
csúcsívét, egyenes tartását megcso-
dálhatjuk. És bizakodjunk ugyancsak 
együtt, hogy e figyelmes törődésben, 
a mindenható Istennek oltalmazó sze-
retetében, a pislákoló fények bevilá-
gítják a sötét zugokat, és még megme-
lengetik kicsit napjainkat.

2018. decemberében a Pax Otthon va-
lamennyi lakója nevében:

dr. Pap Ilona

A Bársony Lovasudvar köz-
reműködésével ebben az évben decem-
ber 5-én, egy ajándékokkal teli dísz-
es hintón indult útnak településünkön a 
Mikulás. Most is krampuszok kíséreték 
a menetet, akik útközben szaloncuko-
rral ajándékozták meg a járókelőket. 

Ismét sok-sok csillogó szempár fogadta a 
Mikulást, a gyerekek verssel vagy ének-
kel köszöntötték a jó öreg nagy szakállút. 
Természetesen mindenki jó volt idén, így 
az ajándékosztás most sem maradhatott 
el, persze néhol azért egy-két virgács is 
kiosztásra került.

Idén is segítette a Mikulás munkáját a 
Bársony Lovasudvar



Gyermekszívemben ma hálát érzek                                                                                         
és köszöntök ma minden időset!
Akik szeretve szolgálnak nekünk,
megértő szívvel örülnek velünk.
Minden örömünk megtízszerezik,
s a bánatunkat mind megfelezik.
Hála ezért nemes szívüknek,
és fogadják szeretetünket!

Idősek napja  alkalmából a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub időseit köszöntöttük 
műsorunkkal. A tagok között többen 
iskolánk tanulóinak nagyszülei.

Versekkel, énekekkel és tánccal 
köszöntük meg gondoskodásukat, 
törődésüket. 

A műsorban felléptek:
Barta Dávid, Barta Gréta, Farkas 

Tímea, Kacziba Janka, Kacziba Luca,  
Kalmár Petra,  Kiss Maja, Kutasi Martin, 
Szatmári Lili, Tóth Márk

Felkészítő: Kalmárné Palásti Mónika
Az idősek nagy tapssal és sok 

szeretettel köszönték meg műsorunkat.
Kalmárné Palásti Mónika
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2018. november 23-án rendezték 
meg a II. Bűvös Bábos Szemle nevű 
rendezvényt Szolnokon, az Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központban. Az első 
Bűvös Bábos Szemle című programban 
pedagógusok vettek részt, az akkori cél 
az ő továbbképzésük volt. A mostani 
eseményen gyermek bábjátszó csoportok 
mutatkoztak be előadásaikkal. 2018 nya-
rán és ősszel településünk mellett, Sző-
kéden (Baranya megye), Szeghalmon 
(Békés megye), Álmosdon (Hajdú-Bi-
har megye), Nagyrédén (Heves megye), 
valamint Csepregen (Vas megye) folyt 
közösségfejlesztő tevékenység a bábmű-
vészet eszközeivel, aminek eredményeit 
mutatták be e napon a gyerekek a felké-
szítőikkel. A programban a Nemzeti Mű-
velődési Intézet szakmai partnere a Ma-
gyar Bábjátékos Egyesület és a Magyar 
Bábművészek Szövetsége volt. A prog-
ramban 7 és 14 év közötti gyermekek 
vettek részt. A tiszaalpári csoport vezető-
je Aracs Eszter, a mentoruk pedig Lénárt 
András Zoltán volt. Eszter korábban is 
vezetett már bábcsoportot településün-
kön, akkor óvodás korú gyermekekkel 
dolgozott együtt. A mostani alkalomra 
„A császár új ruhája” darabot dolgozta át 
és alakította a gyermekekre, így lett az új 
darab címe: „A Popcsászár új ruhája”. A 

csoportba kezdetben 8 jelentkező volt az 
iskolából, végül 5-en maradtak. 4 lány és 
1 fiú, név szerint: Szabó Enikő, Novák 
Emma, Kézsmárki Lívia, Balogh Eszter 
és Fekete Balázs. Ők eddig színpadon 
még soha nem szerepeltek, ennek ellené-
re nagyon könnyen sikerült feloldódniuk 
a közös munka során. A darab 15 perces-
re sikerült, amelyhez a zenét is a gyere-
kek választották.  A próbáknak a Műve-
lődési Ház adott otthont. A díszletet és a 
bábokat is Lénárt András készítette.

Igaz, hogy ez a program lezárult, en-

nek ellenére Esztertől azt is megtudhat-
tuk, hogy továbbra is szeretne a csoport 
együttműködni bábszakkör formájában. 
Nagy szeretettel várják azon 7 és 14 év 
közötti gyermekeket a csoportba, akiket 
vonz a bábművészet világa! A csoport 
további tervei között szerepelnek az ün-
nepkörökhöz kapcsolódó fellépések, ami 
mellett az országos amatőr bábcsoportok 
találkozóján is részt szeretnének venni a 
jövő év tavaszán Egerben, de áprilisra is 
érkezett egy felkérésük már.

Szolnokon debütált a Tiszaalpári Délibáb Bábcsoport

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
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A hulladék művészete
Iskolánk több évvel ezelőtt nyerte 

el az Örökös Ökoiskola címet. Ennek 
szellemében csatlakoztunk az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét programjá-
hoz 2018. november 17-25. között. Az 
idei év kiemelt témája volt a veszélyes 
hulladékok megelőzése, „Méregtelenít-
sünk” szlogennel. A fókusztéma főként 
a háztartásokban keletkező veszélyes 
hulladékokra próbálja felhívni a figyel-
met. A veszélyes hulladékok nagyobb 
kockázatot jelentenek az egészségünkre 
és környezetünkre, mint a más típusú 

hulladékok. Így kiemelten fontos, hogy 
csökkentsük a veszélyes összetevőkkel 
rendelkező termékek fogyasztását, va-
lamint gondoskodjunk róla, hogy ezek 
megfelelően legyenek ártalmatlanítva. 
Emellett a hulladék keletkezésének 
megelőzésére, a keletkezett mennyiség 
csökkentésére, a termékek újrahaszno-
sításának fontosságára is felhívtuk a 
figyelmet. 

Tanulóink november 23-án a 6. 
órában gyűltek össze a tornateremben. 
Minden felsős évfolyam egy alsó ta-

gozatos évfolyamot tanított meg arra, 
hogy mit jelent a szelektív hulladék-
gyűjtés, mi a különbség a hulladék és 
a szemét között, valamint mit értünk 
az újrahasznosítás fogalma alatt. A di-
ákokból lett tanárok és tanárnők türe-
lemmel és nagy lelkesedéssel adták át 
tudásukat a kisebbeknek. A rögtönzött 
óra után közös alkotások születtek, hi-
szen hulladékból készítettek karácsonyi 
díszeket diákjaink.  Nagyon ötletes és 
kreatív alkotások születtek, amelyeket 
ki is állítottunk a felső aulában. 

Budapestre kirándultunk…
2018. november 30-án a 86 felső 

tagozatos tanuló és 8 kísérőpedagógus 
látogatott el Budapestre, tanulmányi ki-
rándulás keretében.

Először a Tropicariumba mentünk, 
ahol megtalálhatók cápák, aligátorok, 
egzotikus hüllők és kétéltűek, kis maj-
mok, madarak, és több ezer színes halfaj. 
A cápaakvárium alatt húzódó 12 méteres 
látványalagútban karnyújtásnyira cso-
dálhattuk meg a tigris-, és barna cápákat. 
A rájasimogató akváriumban megsimo-
gathattuk a rájákat. Az esőerdő részen, az 
aligátorok felett negyedóránként eleredt 
a trópusi eső. A 60 perces előadás kereté-
ben a tengeri élőlények hétköznapjairól, 
életéről tanultunk. 

Délután a világhírű Múmia kiállítás-
ra mentünk. A kiállítás a világ számos 

múzeumából, egyeteméről, tudományos 
szervezetétől és magángyűjtemények-
ből kölcsönzött ember- és állatmúmiákat 
és leleteket mutat be. Múmiákat a Föld 
minden táján találtak már, nem csu-
pán Egyiptomban, hanem Európában, 
Dél-Amerikában, Ausztráliában, Ázsiá-
ban, sőt még a Kanári-szigeteken is. Még 
napjainkban is fedeznek fel múmiákat a 
különböző földrészeken. 

A múmiák időkapszulák. Segítségük-
kel feltárult a múlt, melynek megisme-
résével képesek vagyunk jobban meg-
érteni a jelent, a világot, Megismertük 
Nes-Hort, a váci múmiák titkait, a Bur-
ns-gyűjteményt, egyiptomi állatmúmiá-
kat láthattunk és feltárult előttünk Mu-
mab rejtélye is. Este a Bazilika adventi 
fényjátékában gyönyörködtünk. 

Tartalmas napot töltöttünk el, sok- 
sok információval és tudással gyarapod-
va tértünk haza. Ezúton köszönjük meg a 
Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat 
útiköltség – támogatását, mely lehetővé 
tette, hogy ilyen nagy létszámban ve-
gyünk részt a kiránduláson. 

A program szervezője: Dombiné 
Szendrei Emese tanárnő volt.

Bondár Enikő

Sikeres szereplés a Szent Benedek Informatikaversenyen
Az előző évekhez hasonlóan idén is 

részt vettünk Kiskunfélegyházán a Szent 
Benedek Általános Iskola, Középiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi PG Tagintézményében 
megrendezésre kerülő informatika verse-
nyén. A versenyre most is nagy volt az 
érdeklődés, 61 diák mérte össze elméle-
ti, és gyakorlati tudását. Iskolánk tanulói 
nagyon szép eredményekkel tértek haza. 

Az első 10-be 4 tiszaalpári diák is be-
került. Legjobb helyezést Homoki-Szabó 
Edina 8.b osztályos tanulónk érte el, aki 
a tavalyi eredményéhez képest 31. he-
lyet javítva az előkelő 4. helyet szerezte 
meg. Kuruczlaki Adrienn (8.a) 7., Rácz 
Lili (8.b) a 8., Micheller Márk Berzsián 
(8.a) a 10. helyet szerezte meg. Továb-

bi eredmények: Kalmár Petra (8.b) 17., 
Tóth Dávid Zsolt (8.b) 23., Deák Fanni 
(8.b) 36., Bobán Petrik József (7.b) 39. 

Felkészítő tanár: Endre Mihály.
Az elért szép eredményekhez gratu-

lálunk!
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2018. november 26-án tanítás nélküli 
munkanap keretében az iskola pedagó-
gusai értékelték az első negyedéves ta-
pasztalataikat. Megvizsgálták a tanulók 
előmenetelét és magatartását. 

Előadók segítségével színesítették 
a napot. Megismerkedtek az Életrevaló 
program lényegével, lehetőségeivel, hazai 
eredményeivel Bessenyei Brigitta coach 
előadásában. Labáth Ferencné szakértő 
pedagógus vezetésével megvizsgálták, 
hogy milyen változásokat szeretnének a 
pályájukon, kellenek-e változások az is-
kolában? Az előadásokon a Tündérrózsa 
Óvoda pedagógusai és a Szülői Közösség 
vezetői is képviseltették magukat.

2018. november 28-án a gyermekek-
ről a szülőkkel is egyeztettek a fogadóest 

keretében az iskola pedagógusai. Remél-
hetőleg ezek a közös együtt gondolkodá-

sok eredményesebbé teszik majd mun-
kánkat.

Nevelői nap és fogadóest

Diákönkormányzat - Mikulás
2018.  december 6-án Mikulás 
napján, a Diákönkormányzat 
az általános iskolába mikulás-
sapkában érkező diákokat egy 
kis édességgel ajándékozta 
meg.
Majd a második  szünetben jó 
hangulatú édességgyűjtésben 
vettek részt a gyermekek.

Kalmárné Palásti Mónika 
Diákönkormányzatot segítő 

pedagógus

Képeslap csomagot nyertünk…

Adventi gyertyagyújtás

Önkéntesek által
borult ünnepi díszbe 

a Tavirózsa

Advent a karácsonyt megelőző negyedik 
vasárnaptól karácsonyig számított idő-
szak. Adventkor koszorút szokás készí-
teni, melyet négy gyertyával díszítünk. 
Az első adventi koszorút egy hamburgi 
lelkész készítette el, 1938-ban. Minden 
gyertya szimbolizál egy fogalmat, így a 
hitet, a reményt, az örömöt és a szeretet.

Az adventi időszaknak nem az év végi ro-
hanásról kell szólnia, és nem is csak arról, 
hogy ilyenkor többet vagyunk szerette-
inkkel, hanem elcsendesülünk, magunkba 
fordulunk.
Iskolánkban is meggyújtottuk a földszinti 
aulában elkészült betlehemben az első ad-
venti gyertyát 2018. december 3-án, mely 

arra figyelmezteti a gyerekeket, hogy 
ebben az időszakban törekedjenek arra, 
hogy minél több jót tegyenek. Néhány 
dallal tették vidámabbá ezt a hétfő reggelt 
a 3.a osztály tanulói. A betlehem elkészí-
tésében nyújtott segítségét köszönjük Mi-
chellerné Papp Bernadettnek.

A Cardex Kft lehetőséget kínált isko-
láknak, hogy az általuk küldött sokszínű 
képeslapokkal lephessük meg szerette-
inket. Ehhez regisztrálni kellett az olda-
lukon, és néhány nap múlva már meg is 
kaptuk a karácsonyi képeslapokat tartal-
mazó csomagot. Iskolánkban két osztály 
regisztrált: Novák Lászlóné a 4.a és Ma-
róti Pálné a 7. a osztállyal. Már össze is 

gyűjtöttük, akiket szeretnénk meglepni 
karácsonykor. Eszünkbe jutottak a régi és 
a mostani tanárok, de lesznek más aján-
dékozottak is. Mindezért egy arc nélküli 
fényképet kértek cserébe. 
Ezúton is köszönjük a Cardex csapatának 
a lehetőséget, kívánunk nekik békés, bol-
dog karácsonyt! 

Maróti Pálné

2018. december 5-én Kapás Alida Éva 
közbenjárásának köszönhetően önkénte-
sek lepték el a Tavirózsa Nyugdíjas Ott-
hont, akik ünnepi köntösbe öltöztették az 
intézményt. 
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November 17-én az Árpád Nyug-
díjas Klub újra mulatságot rendezett, 
amelyre ezúttal a helyi klubok mellett a 
környékbeli települések közül a Csong-
rád-Bokrosi Kossuth Nyugdíjas Klub 
és a Lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub 
tagjai kaptak meghívást. A vendégeket 
először Szilágyi Ferenc, az est házi-
gazdája köszöntötte, aki beszédében 
az időskort egy fontos életszakaszként 
jellemezte, amely ajándék azoknak, 
akik meg tudják élni annak lényegét. 
Ami nem más, mint a szeretni tudás, 
a türelem, a megértés, az emberség és 
a jó kapcsolattartás. A Klub helyettes 
vezetője a jelenlévő férfitársait is kö-
szöntötte a közelgő nemzetközi férfinap 
(november 19.) alkalmából. A konfe-
ranszié után az ünnepi műsort Kása 
Andrásné nyitotta meg egy szívhez 
szóló verssel, amiben egy idős gondo-

lataiba engedett bepillantást.  Később 
„természetgyógyászként” is megmu-
tatta tehetségét humorban a színpadon. 
Őt követte Bende Lili, aki ezúttal is 
megmutatta, hogy mekkora tálentum 
rejtőzik benne, ha énekelnie kell. A 
program további részében Balogh Ká-
rolyné és Kovács Sándorné szavalt egy-
egy remekművet a nagyérdemű előtt. 
Később a férfiak jutottak főszerephez: 
előbb Kovács Sándor citerán,  majd pe-
dig Kónya Gábor furulyán szólaltatta 
meg a már jól ismert dallamokat, ame-
lyeket a közönség tagjai énekszóval is 
kísértek. Ezt követően megkezdődött az 
eszem-iszom, dínom-dánom. A finom 
vacsora elfogyasztása után az aranytor-
kú énekes: Ceglédi László előadásában 
nótákat hallgathattunk meg, akit Csáki 
Pál zenész kísért a billentyűk mögül. A 
rendezvény ezúttal is eseménydús volt, 

hiszen akinek nem volt szerencséje 
tombolán, az a parketten találhatott vi-
gaszt, a vidám dallamok mellett. Ismé-
telten jól sikerült az együttlét, mindenki 
jókedvűen távozott a rendezvényről.

Baráti találkozó a környékbéli nyugdíjasok között

Köszönetnyilvánítás
A Gondozási Központ lakói 

és dolgozói nevében szeretnék 
hálás szívvel köszönetet mon-
dani azoknak, akik a 2018-as 
évben is támogatták az intéz-
ményünket adományaikkal, 
ezúton kívánunk Áldott, Bol-
dog, Békés Karácsonyi Ünne-
peket!

Kőrös Lajosné
Intézményvezető
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Rubindiplomát kapott Fehér Istvánné

Fehér Istvánné Wolf Erzsébet, Erzsi-
ke néni rubin diplomáját 2018.11.22-én 

Szegeden a Városháza dísztermében, a 
díszdiplomás és pályakezdő pedagógu-
sokat köszöntő ünnepségen Anikó lá-
nya és annak férje vette át. A megható 
ünnepségen mi is - az 1969-ben a 8/B 
osztályban végzett tanítványai: Kőrösy 
Mária, Tar Mária és Kiss Antal - részt 
vettünk. Az ünnepség után meglátogat-
tuk Erzsike nénit szegedi lakásában. 
„Gyerekek, ti hogy kerültetek ide?! Ti 
mindig felejthetetlen örömöt szereztek 
nekem!” Hangzott el a köszöntés Er-
zsike néni szájából. Nagyon örültünk, 
hogy ott lehettünk.

Fehérné Erzsike néni 1928-ban szü-
letett Kecskeméten. Elemi, polgári isko-
láit és az 5 évfolyamos tanítóképzőt az 
Angolkisasszonyoknál végezte Kecske-
méten. 1948. szeptemberétől az Alpári 
Általános Iskola felső tagozatán kezdte 
meg pedagógusi pályafutását. Férje Fe-
hér István Tiszaújfalun, majd Alpáron 
tanított. Két leányuk született, Gabriella 
és Anikó. Erzsike néni 38 évig tanított. 
Férje halála után 2002-ben Tiszaalpár-
ról Szegedre költözött családjai köze-
lébe. Lányai 3 unokával ajándékozták 
meg, eddig 3 dédunokája született, akik 
naponta nagy szeretettel veszik körül a 
„Dédikét”.

Erzsike néni szíve csücske Kecske-
mét, a gyökerei Kecskeméten maradtak:

„Szép gyermekkor, jöjj vissza egy 
szóra!   - soha nem gondoltam, hogy 90 
év után még visszaemlékszem minden-
re, ami történt velem!”

Mi, volt tanítványai szeretettel gon-
dolunk vissza Erzsike nénire, egykori 
tanárunkra!  

Tar Mária, egykori tanítványa

Márai Sándor
Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

A következő Alpárral kapcsolatos régi 
újságcikk részlete az alpári borok erede-
téről és egykori fénykorukról emlékezik 
meg. Álljon itt változtatás nélkül a cikk 
eredeti, ízes írása szerint betűről betűre: 
„Laikus ember el sem hinné, hogy hazán 
első borvidékei közt van az alpári puszta. 
Már az Árpádok idejében termeltek itt 
szőlőt, amiről I. Géza király adomány-
levele tanuskodik, egyik birtok határát 
„usque ad vineas” jelölve meg. Sokáig 
pihent a homok, míg végre a hegyi sző-
lők pusztulásával újra munkába vették a 
szűz, filokszeramentes talajt. A Balaton 
mellékén kenyér nélkül maradt vincellé-
rek voltak úttörők s utánuk annyira ha-
ladt a szőlőgazdaság, hogy mintegy fele 
az Alpári-pusztának van beültetve jórészt 
a legfinomabb fajszőlőkkel, ami bebizo-
nyult a párizsi világkiállításon is, ahol a 
kecskeméti bor a homoki borok Grand 
Prix-ét nyerte (saját megjegyzés: régen 

a kecskeméti homoki borok alatt több-
nyire a Szikrán termett bort értették!). 
A buckák ára négyszög-holdanként je-
lenleg 1400 koronán áll, holott 10-15 év-
vel előbb 50 forinton alig lehetett túladni 
rajtok. Irtják keményen a szikrai őserdőt 
is, melynek televényes talajában a leg-
zamatosabb bor terem anélkül, hogy 10 
évig trágyázni kellene. Ha így halad az 
erdőirtás nem sok dolga lesz majd Vágó 
városi főerdésznek, kinek nagy része van 
az alpári határ gazdaságos kihasználá-
sában. Saját szőlője beállításával adott 
minta a gazdáknak s birtokán a színes, 
illatos rózsafajok erdeje valóságos mesés 
szigetet képez a végtelen homoktenger 
közepében. A szőlőtulajdonosok közt 
érdekes lesz megemlíteni László Ká-
rolyt, ki bámulatos élelmességgel jutott 
vagyonához. Mint matróz kísérte Ferenc 
Ferdinánd főherceget világjáró útjában 
s e közben nyert tapasztalatait pontosan 

följegyezte. Hazatérve azokat busás áron 
adta el egy napilapnak s az így szerzett 
pénzen mechanikai telepet nyitott Kal-
kuttában. Hogy üzlete mennyire jól jöve-
delmez, mutatják nagyszabású birtokvá-
sárlásai a Szikra környékén…” 

Megjelent: Pesti Hírlap, 1904. május 
22-i számában, Alpár egykor és ma cik-
kcím alatt

„Ahogy a helytörténeti előadásokon már 
említettem végre megjelent a kecskemé-
ti régészek által írt cikk Alpár középko-
ri birtokviszonyairól, szép képekkel és 
rajzokkal. A cikk a „Várak, kastélyok, 
templomok” c. havonta megjelenő újság 
decemberi számában jelent meg 5 olda-
lon keresztül. Aki teheti keresse a na-
gyobb újságárusoknál, igazán megéri!”

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:



Az OTP Bank Bozsik-Programban sze-
replő csapataink (U-7; U-9; U-11; U-13) ré-
szére befejeződtek a szabadtéri tornák soroza-
ta. Innentől kezdve a teremben folytatódnak 
az edzések. Számos tornán fognak részt venni 
utánpótlás csapataink a tél során is, melyből, 
többet is Tiszaalpár rendez majd meg! 

 
U-14-es csapatunk eddig nem közölt eredmé-
nyei:
Mercedes-KLC „C” - TISZAALPÁRI SE 0-0
Kerekegyházi SE - TISZAALPÁRI SE 8-0
TISZAALPÁRI SE – SC Hirös-Ép 0-4

U-14-es csapatunk a megszerzett 13 pontjá-
val, az 5. helyen zárta az őszt.
Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni 
ifjú labdarúgóinkat és biztatnák őket, sok sze-
retettel várnak minden kedves szurkolót!
________
U-19-es csapatunk eddig nem közölt eredmé-
nyei:
Lakiteleki TE – TISZAALPÁRI SE 5-0
TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 12-0
Gól: Nemes István /3/; Tóth Tamás /3/; Kása 
Norbert; Bánfi-Antal Dávid; Végh Martin; 
Radics Kevin; + 2 öngól

U-19-es csapatunk jelenleg az előkelő 5. he-
lyen zárta a szezont, 21 megszerzett ponttal.
Kádár Tibor, az U-14-es és U-19-es csapat 
edzője értékelte az őszi szezont:

„Szeretném megköszönni minden játé-
kosnak az őszi szezonban nyújtott edzésmun-
káját, illetve a mérkőzéseken való hozzáál-
lását! Az U14-es csapathoz annyit szólnék, 
hogy kis szerencsével meglehetett volna a 
harmadik hely is, viszont az ötödik hely eléré-
sével sem kell szégyenkeznünk. Megtanulta 
mindenki, hogy ez a bajnokság más kávéház, 
mint az U13-as Bozsik tornák, tavasszal biz-
tosan kamatoztatjuk majd a tapasztalatokat. 
Tavasszal biztosan be fog menni az a rengeteg 
ziccer, ami ősszel kimaradt. Köszönöm! 

Az U19-es csapattal elért ötödik hely vi-
szont egy nem várt eredmény. Nagyon köszö-
nöm, mindenkinek azt, amit tettetek meccs-
ről meccsre a csapatért, a játékostársakért és 
értem! Nagyon nagy élmény volt számomra 
ez a fél szezon, talán űbereli a felnőtt edzői 
pályafutásomat. Ilyen motivált, küzdeni tudó, 
elszánt csapatom még soha nem volt. Folyta-
tás tavasszal! 

Köszönöm!
________

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:
Lakiteleki TE – TISZAALPÁRI SE 3-1
Gól: Borsi Sándor

TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 4-2

Gól: Gaál Már /3/; Timafalvi Ákos

Felnőtt csapatunk a 7. helyen fejezte be az 
őszi szezont, 18 szerzett ponttal.

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

________
Férfi kézilabda csapatunk számára is be-

fejeződtek az őszi küzdelmek!
Félegyházi KSC - TISZAALPÁRI SE 42-31
Legeredményesebb gólszerzőnk: Damásdi 
András /6/

TISZAALPÁRI SE – Bácsalmási PVSE 33-
37. Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence /15/

TISZAALPÁRI SE – STE-BS PLASTIC 23-
34. Legeredményesebb gólszerzőnk: Damás-
di András /7/

Kézilabda csapatunka 9. helyen zárta az 
őszi szezont.

Kelemen Norbert, a Kézilabda Szakosz-
tály vezetője értékelte az őszi szezont:

„Nagyon rosszul kezdődött a szezon a 
csapatnak! A távozó játékosok mellett (Hódi 
Tamás, Németh Dániel), sajnos sok sérült já-
tékosunk is van (Bodor Ádám, Hegedüs Zsolt, 
Pásztor Dávid, Szabó János). Az ő pótlásuk 
volt a fő cél. Új játékosok jöttek, akiknek na-
gyon hamar sikerült  beilleszkedni a csapatba 
(Németh Gábor, Hedrich Márk- KHTK; Kiss 
Attila- Csongrád; Galló Gábor, Góg Mihály- 
új igazolás). Az edzőnk továbbra is Keleti 
Dániel, akinek nagyon sokat köszönhetünk, 
hiszen rengeteg munkája van abban, hogy itt 
tartunk! Reméljük, még sokáig velünk ma-
rad! A sok változás miatt elég nehézkesen in-
dult a szezon, de a végére felpörgött a csapat 
és kimondottan jó mérkőzéseket játszottunk 
(Kecel, Bácsalmás, Soltvadkert). Csapatunk 
két játékosa a góllövőlista elején tanyázik, 
amire nagyon büszkék vagyunk (Pásztor Ben-
ce 4. helyen, 52 góllal, míg Damásdi András 
a 10. helyen van jelenleg 45 góllal). Január-
ban  szeretnénk erősíteni a csapatot további 
játékosok igazolásával és a sérültek közül is 
páran megkezdik a felkészülést. Bízunk ben-
ne, hogy a jó eredmények sem maradnak el! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak 
a közel 80 szurkolónak, akik az utolsó mecs-
csünkre elkísérték a csapatot! Hatalmas él-
mény volt egy ilyen közönség előtt játszani!

________
Idén télen is több teremlabdarúgó torna 

kerül megrendezésre, amelynek helyszíne a 
tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tornaterme.

Sok szeretettel várnak minden jelentkező 

csapatot, a szervezők!

2018.12.08. VI. Huligánok Kupa
2019.01.05. XVII. Barátság Kupa
Jelentkezés:
Tóth Sándor, +36 30 238 3417

2019.01.19. VII. MATIC Kupa
Jelentkezés:
Kulmann Attila, +36 30 604 8856

________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-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

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜN-
NEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A TISZAAL-
PÁRI SPORTEGYESÜLET, LABDARÚ-
GÓ, KÉZILABDA ÉS SAKK SZAKOSZ-
TÁLYÁNAK MINDEN EGYES TAGJA! 

HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert
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Véget ért az őszi szezon

2019-TŐL HORGÁSZ
IGAZOLVÁNY

HELYETT: JÖN A
HORGÁSZKÁRTYA

A Magyar Or-
szágos Hor-
gász Szövetség 
( M O H O S Z ) 
Választmányá-
nak egyhangú 

döntése alapján a horgász regisztráció telje-
sítésével egyidejűleg, már 2018 szeptember 
1-jétől elérhető lesz a Magyar Horgászkártya, 
amely 2019. január 1-jét követően azonnal 
kiváltja a jelenlegi papír alapú horgász igazol-
ványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektro-
nikus alkalmazásokkal fokozatosan egysze-
rűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá 
teszi az ügyintézést és az adminisztrációt. Az 
ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsítéseként 
vezeti be a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát.

Információ, személyes regisztráció és
kártyanyitás 2018. szeptember 1-től

Brekeke Horgász és Kisállateledel Üzlet 
Tiszaalpár, Hunyadi u. 42.
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Útfelújítás befejezése 
Tiszaalpáron

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban történt útfelújí-

tási munkálatok befejeződtek, melyek ré-
vén 25 utca kapott valamilyen formában 
burkolatjavítást. A beruházás az adós-
ságkonszolidációban nem részült önkor-
mányzatoknak adott támogatásból került 
finanszírozásra. 

Az útszéleken található törmelékek 
összegyűjtése folyamatban van, melyet a 
vállalkozó végez. Kérem a lakosságot le-
gyenek türelemmel, minden megmaradt 
út melletti törmelék el lesz szállítva. 

Kérem észrevétel vagy kérdés esetén 
keressék önkormányzatunkat.

Dr. Vancsura István
polgármester

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket,hogy házasság-

kötési szándékukat minél előbb jelezzék 
a plébániákon.

- Szentmise szándékokat jövő eszten-
dőre december 11-től lehet íratni a plébá-
niákon irodai időben.

- Karácsonyi ünnepi szentmiserend:

 ALPÁR     ÚJFALU  ZÁRDA
Szenteste  / dec.24.
 21:00     18:00        24:00
Karácsony / dec.25.
 9:00     11:00        16:00
Szt.István diakónus /dec.26.
 9:00     11:00        16:00
Szent Család vasárnap / dec.30.
 9:00     11:00        16:00
Év végi hálaadás /dec.31. 
 18:00     16:00         11:00
Újév  / jan.1.
 9:00     11:00        16:00
Vízkereszt / jan.6.
 9:00     11:00        16:00

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték
idősebb Bartus Mihályt

és sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család
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A RÓMAI SZENT FRANCISKA 
KATOLIKUS

KARITÁSZCSOPORT HÍREI
Az adventi időszakban tartós élelmiszereket 
gyűjtünk templomainkban. A bejárat mellett ki-
helyezett papírdobozokban helyezhetik el ado-
mányaikat: cukrot, lisztet, rizst, olajat, tésztát és 
egyéb hosszú lejáratú élelmiszereket. Ezeket a 
téli időszakban szeretnénk szétosztani a rászo-
ruló családok között. Pénzbeli adományra is 
szükségünk van, mert ezáltal tudjuk tűzifával, 

gyógyszerrel, stb. támogatni a szükséget szenvedőket. Az elő-
ző teleken Önöknek köszönhetően mindig tudtunk valamit adni 
azoknak, akik hozzánk fordultak segítségért.
A korábbi évekhez hasonlóan minden adventi vasárnapot meg-
előző szombat este 18 órakor közös gyertyagyújtást tartunk a 
szökőkútnál felállított adventi koszorúnál. Szeretettel várunk 
mindenkit!
A Munkácsi utcai Karitászboltban továbbra is várjuk azokat, 
akik az adományba kapott ruhákból, cipőkből szeretnének ma-
guknak és családtagjaiknak válogatni. A téli időszakban minden 
szombaton 9-10 óra között várjuk a családokat. Érdemes be-
nézni, az utóbbi időben ugyanis nagyon sok szép és jó állapotú 
ruhát, cipőt kaptunk. Adományokat ugyanezeken a napokon 10-
11 óra között veszünk át, vagy a 30/475-9655 telefonszámon 
előre egyeztetett időpontban. 
Várjuk azokat is, akik csatlakozni szeretnének csoportunkhoz. 
Nagy szükségünk van segítő kezekre, lelkes, ötletes munkatár-
sakra!
Isten áldjon meg mindenkit, aki ruhaneművel, bútorral, élel-
miszerrel, pénzzel vagy bármilyen módon rajtunk keresztül se-
gítette a településünkön élő, kevésbé szerencsés körülmények 
közé született embertársainkat. 

50 éves találkozó a
résztvevők teljes névsorával!

Andó Erzsike + férje, Benkevári Ancika, Bózsik Ezsike 
+ férje, Csernák Erzsike + férje, Garaczi Erzsike, Koós 
Pista, Kürti Magdika, Kovács Gyula, Pulius Tibi, Rédai 
Klárika + férje, Roza Juliska + férje, Szabó Marika, Szabó 
Pista és felesége, Tar Erzsike, Mihály Magdika 
Remélem most nem felejtettem ki senkit, aki megtisztelte 
ezt a gyönyörű találkozást.
Szeretettel gondol Rátok:

Szederkényiné Ceni néni

A Bács-Kiskun Megyei Értéktárba 
is bekerült Gergely Ramóna Edit 

kézműves - kosárfonó
Gergely Ramóna munkásságát az utóbbi időben számos kitün-
tetéssel jutalmazták, most ismét nagy megtiszteltetés érte. 2018. 
december 5-én kiderült, hogy felvételt nyert a Bács-Kiskun Me-
gyei Értéktár kulturális örökség kategóriájába. A megye Érték-
tárában most már az épített, a természeti környezet kategóriák 
mellett a kulturális örökség kategória újabb taggal bővült Ra-
móna személyében a tiszaalpári kosár- és vesszőfonás, a tisza-
alpári Árpád-kori falurekonstrukció, Bársony Mihály munkás-
sága és Kádár Lajos népi író munkássága mellett. 

Kedves Olvasók, Kedves Hirdetők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban hirdetést 
csak úgy áll módunkban közölni a Tiszaalpári Hírmondóban, 
ha hirdetésük összegét - a megjelenés előtt, adott hónap 7. nap-
jáig -rendezik a tiszaalpári Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Pénztári nyitvatartás: hétfő, csütörtök: 08.00 – 12.00., 13.00 
– 15.30.
Megértésüket köszönjük!
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ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN
Berg Judit: Difter
Berg Judit-Kertész Erzsi: A négy madár titka
Antonio Casanova: Az illuzionista I-II.
Egy zsák mák – mondókáskönyv 
Christine Féret-Fleury: Atlantisz I-III.
Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv
Donald Grant: A repülőgép 
Rob Lloyd Jones: Járművek
Riina Karla: Mumin eltéved
Riina Kaarla: Mumin segít
Riina Kaarla: Mumin vitorlázik
A madarak tarka világa
Conrad Mason: Hogy működik?
Jason Matthews: Az árulás palotája
Jason Matthews: A Kreml jelöltje
Jason Matthews: A vörös veréb
Radnóti Blanka: Borisz bemutatkozik
Radnóti Blanka: Borisz, a szuperhős
Radnóti Blanka: Borisz világgá megy
Nora Roberts: Csendes öböl
Ken Robinson: Kreatív iskolák
Samir Senoussi: Fiúnak lenni csúcs!
Somlai János: Sport (Ablak-zsiráf könyvek)
Cad Williams: Árnyak és menekülők (Tündérvidék)

Karácsonyi nyereményjáték
3000, - Ft feletti vásárlás esetén sorsoláson vehet részt! 
A játék december 1-től december 23-ig tart! 
Sorsolás december 24-én!
Az első öt nyertes értékes ajándékot vehet át!
Nyitva tartás:  Hétfőtől-péntekig: 5.00-20.00-ig
   Szombat:     5.00-16.00-ig
   Vasárnap:     8.00-16.00-ig
Ünnepi nyitva tartás:
  December 24-én:  5.00-15.00-ig
  December 25-én:  8.00-15.00-ig
  December 26-án:  ZÁRVA

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a
Cserkó Vegyesbolt csapata!

CSERKÓ VEGYESBOLT

a Matic Kft. munkatársakat keres a következő
pozíciókba

Minőségbiztosítási szakember
- minőségbiztosítás területén szerzett minimum 3 év 

szakmai gyakorlattal
- legalább középfokú végzettséggel
- angol és/vagy német nyelvtudással

Hegesztő
- szakirányú végzettséggel
- műszaki rajz ismerettel

Csiszoló
- hasonló területen szerzett tapasztalattal (szénacél és 

rozsdamentes alkatrészek gépi csiszolása)

Jelentkezni a hr@matic.hu e-mail címen, vagy a
Matic Kft-nél (Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.)

leadott fényképes önéletrajzzal lehet.

Érdeklődni: 06 76 424-015/108 mellék
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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 06/30-621-0873
Kacziba Sándor polgárőr 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.

* A Nyugdíjas Baráti Kör klubvezetőt 
keres januártól. Érdeklődni Kiss Imrénél 
lehet a 76/421-672-es telefonszámon!

* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti fel-
újított, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-
30/624-1068 

* Albérlet kiadó! Igényesnek: három 
szoba, fürdőszoba. Gázkonvektor fűtéssel. 
Érd.: 06-30/300-4387

* Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szerény kis hibával 6000.- Ft, rekamié 1 
személyes kis hibával 6000.-, ágyneműtartó 
megegyezés szerint. Tiszaalpár, Dobó u.2. 
Tel.: 76/421-576

* Diófatörzs eladó. Tiszaalpár, Ady E. 
u. 19.

* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány és egy pink színű bébikomp. 
Tel: 06-30-531-0937

* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti fel-
újított, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06/30/624-1068

* Yamaha 50 cm3 robogó (vajszínű) és 
KOMÁR 50 cm3 moped (korálpiros) eladó. 
Érd.: 06/30/221-9922

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

* FÉG parapetes konvektorok, parapet-
tel eladók. Tel: 06703141988

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

* Eladó egy 600 és egy 300 négyszögö-
les kert. Érd.: 06/70/883-2749

* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali 
PC SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, 
Alkotmány utca 4.,  tel.:0620-373-3-373

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

* 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.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy Antal 48. 
szám alatti 2 szobás összkomfortos bútoro-
zott családi ház. Tel.: 30/253-84-69.

* Eladó: hagyatékból maradt kihúzható 
rekamié két fotellel (15.000 Ft). Kihúzhatós 
rekamié két fotellel és két székkel (30.000 
Ft). Három részes szekrénysor (10.000Ft) 
Érdeklődni 17:00 után. Tel: 76/424-293

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

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

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, boro-
na, vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér 
Mihály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház Dam-
janich utca 2 szám alatt. Az épületben 5 
helyiség található emellett külső konyha, 
garázs és disznóól is van az épülethez. 
Az irányár megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni: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 ál-
lapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-
Ft. Érd.: 30/601-0608

* Eladó egy 200W-os kukorica morzso-
ló. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hé-
vér. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűz-
hely. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy kis fordulatos villanymoto-
ros köszőrűgép. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db sertésszállító ketrec. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 
30/335-74-73

Akiket nagyon vártunk: Al-
bert Emma Kinga (Anyja neve: 
Drozdik Ivett Stella), Szekeres 
Noel (Zoltai Brigitta), Németh 
Bence (Kovács Tímea), Fehér 
Abigél (Guricza Zanett), Kis 
Adél (Mizere Anett), Vezsenyi 
Marcell Bálint (Kovács Niko-
letta), Kulcsár-Horváth László 

(Dongó Ilona)
Akiktől búcsúztunk: Zsí-

gó János (1956), Bartus Mihály 
(1942), Novák József (1937), 
Fölföldi János (1960), Bodor 
Péterné Nagy Ilona (1924), La-
bádi György (1958), Bíró Terézia 
(1938), Túri István (1951), Ju-
hász József (1934)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

felszolgáló, takarító,
kertész.

A jelentkezési dokumentum:
fényképes önéletrajz, amelyet az

info@nepfolakitelek.hu e-mail címre
küldhet meg vagy leadhat az

Intézmény portáján.
Kérjük, jelentkezésében adja meg,

hogy melyik munkakör érdekli.
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A Szülői Szervezet szervezésében az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola diákjai szeretettel várnak minden

kedves érdeklődőt a 

2018. december 14-én 16 órától 
megrendezésre kerülő 

Adventi vásárra
Saját készítésű karácsonyi díszek, mézeskalács és

sütemények
Forró tea, forralt bor és más finomságok

Karácsonyi hangulat

Helyszín: Piaccsarnok


