
„Az én hazám Magyarország,
Itt nevelt fel apám, anyám,
Itt ringattak a bölcsőbe,
E szép honnak szent ölébe…”

Vannak napok, melyek nem száll-
nak el! Az idők végezetéig meg-
maradnak. Ilyen 1848. március 15. 
Ez a nap arra kell, hogy emlékez-
tessen bennünket, hogy a szabadság 
a legnagyszerűbb dolog. Szabad 
hazában élhetünk, magyarok vag-

yunk, magyarul beszélhetünk, 
énekelhetünk. Nagyjaink, elődeink 
ezért az életüket is feláldozták. Petőfi 
Sándor és Kossuth Lajos nevét ezért 
már óvodáskorban tudni kell. És 
tudni kell azt is, hogy a piros-fe-
hér-zöld, a magyar föld szimbólu-
ma. Régóta azon fáradozunk, hogy 
a ránk bízott legkisebbek lelkébe 
is elültetődjön a nemzeti identitás, 
a hovatartozás csírája. 2019. már-

cius 15-i megemlékezés rendkívüli 
eseménynek számított, hiszen egy 
az óvodánk udvarán felállított Petőfi 
emlékoszloppal lettünk gazdagab-
bak. Ezúton is köszönjük Simmer 
Sándor fafaragónak és Ágoston Béla 
támogatónak, hogy segítettek nekünk 
abban, hogy az emlékoszlop udvar-
unk éke és nemzeti ünnepünk színhe-
lye legyen ezután.

Novák Imréné

Petőfi emlékoszlopot avattak
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában
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Tiszaalpári Hírmondó

Minden kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

„Itt a tavasz, itt a húsvét,
szél borzolja barka fürtjét,
mézes-csupor most a reggel,
aki férfi korán felkel,

rózsapermet, piros tojás,
locsolkodjunk - ez a szokás,
tiszaalpári fiúk, lányok -
vidám húsvétot kívánok!”
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Az idei évben ismét elérkezett az 
alkalom, hogy megemlékezzünk az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről és annak hőseiről. Borongós 
márciusi délután volt, így az ünnepi 
műsor - a rossz időre való tekintettel - az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tor-
nacsarnokában került megrendezésre. A 
műsorban a Himnusz felcsendülése után 
először a Bársony Mihály Népdalkör 
tolmácsolásában hallgathattuk meg 
a korszakot megidéző nótákat. Ezt 
követően dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere lépett a pódium elé, aki 
beszédét Petőfi Sándorra, a forradalom 
vezéralakjára építette. Előadásában arról 

mesélt, hogy 1989. július 17-én a szi-
bériai Barguzinban előkerült egy európai 
ember csontváza, amelynek jellegzet-
ességei huszonöt ponton megegyeznek a 
legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor 
testi jegyeivel. A történetről további 
részleteket Borzák Tibor P. S. Titkok a 
barguzini csontváz körül című könyvé-
ben olvashatunk (amit a helyi könyvtár-
ban is megtalálunk egyébként). Ebben 
a kiadványban a szerző felsorakoztatja 
a létező szibériai legendákat, összegyű-
jti a ‘48-as hadifogoly-kérdés tényeit 
és feltárja a barguzini csontváz körüli 
rejtélyeket. Az érdekes felvezető után 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

hatodik évfolyamának tanulói mutat-
ták be ünnepi műsorukat. Amelyben a 
márciusi forradalom üzenetét tolmác-
solták a diákok szavakkal, jelmezekkel, 
jelképekkel és látványos táncokkal. 
Előadásukban az akkori lázadó hősök 
érzelmekkel átitatott gondolataiba, cse-
lekedeteibe nyerhettünk betekintést. A 
diákok felkészítői Bondár Enikő, Fehér 
Emil osztályfőnökök, valamint Fehér 
Ildikó tanárnő voltak. A műsor a Szózat 
és a Székely Himnusz közös éneklésével 
zárult, amely után az intézmények, civil 
szervezetek, klubok, pártok képviselői 
koszorút helyeztek el a Petőfi szobornál. 
A díszmű már 10 éve településünk része.

A márciusi ifjak vezérének különös élete - avagy mégis 
mi történt Petőfivel?

Mint minden évben idén is az is-
kolánk tanulóinak 2019. március 8-án  
Népdaléneklő versenyt szerveztünk.

A tanulóink közül sokan bátran 
megmutatták csodás hangjukat és tehet-
ségüket.

Igen nehéz volt kiválasztani a leg-
jobbakat, minden tanulónk szépen fel-
készült, remek napot zárhattunk, mond-
ta  a zsűri elnöke Horti Sándor, iskolánk 
volt tanára.

Köszönjük a felkészítő tanároknak, 
szülőknek a felkészítést és részvételt.

Gratulálunk a nyerteseknek és kö-
szönjük a zsűri munkáját is.

Helyezések kategóriák szerint: 
Az I.-II. osztályosok közül: I. helyezett  

Török Zorán  2. a  o. tanuló, II. helye-
zett    Ajtai Mónika  1 .b  o. tanuló, III. 
helyezett   Horváth Enikő 1. b  o. tanu-
ló, III. helyezett  Kardos Leila  1 . a  o. 
tanuló lett.

A III.- IV. osztályosok közül: I. helye-
zett  Novák Ákos  3. b  o. tanuló, II. 
helyezett  Kovács Olívia  4. a  o. tanuló, 
II. helyezett  Gavallér Petra  1 . a  o. 
tanuló, III. helyezett  Barta Gréta  3. a  
o. tanuló, III. helyezett  Tóth Renáta  3. 
b  o. tanuló lett.

A felső tagozatozok közül V.- VI. osz-
tályosok közül: I. helyezett  Danics Dá-
niel Sándor 5 .c  o. tanuló, II. helyezett  
Tári Tímea  8 .b  o. tanuló, II. helyezett  

Málits Tamara  5. b  o. tanuló, III. he-
lyezett  Gálfi Zsófia  5.a  o. tanuló lett.

Szervezők Szőke Éva és Barcsik Edit 
Mária

Helyi Népdaléneklő verseny
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Ökohírek

Iskolánk is részt vett a TeSzedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért prog-
ramban, mely a Fenntarthatósági héthez 

kötődött.  Ez az akció ma hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma. Idén immár 
nyolcadik alkalommal valósult meg. A 
szemétgyűjtési akció keretében szerte 
az országban „nagytakarítottak” az ön-
kéntesek, azért, hogy közösen megtisz-
títsuk szűkebb-tágabb környezetünket.  
51 tanuló és 5 pedagógus vett részt az 
akcióban. Megtisztítottuk a felesleges 
szeméttől az iskolánk környékét, a fo-

cipályát, az Alkotmány utcát és a vas-
útállomás környékét, a Várdombot és a 
Templomdombot, valamint a Művelő-
dési Ház környékét. A szedéshez szük-
séges eszközöket: kesztyűt, zsákot és 
kötözőanyagot  az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium biztosította és az 
összegyűjtött szemetet is elszállította.  

Besszerné Almási – Szabó Zsuzsanna 
ökokoordinátor

Fenntarthatósági hét
A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét  

2019. március 18–22. között került meg-
rendezésre, fővédnöke Áder János köztár-
sasági elnök. Célja volt, hogy már iskolás 
korban megismerjék a környezetvédelem 
fontosságát és felfigyeljenek személyes 
érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel 
ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. 
Iskolánk is regisztrált a programra. Több 
osztályban tartottunk olyan foglalkozáso-
kat, melynek tematikája ehhez a témahét-

hez kötődtek. 
A 3. a osztályban Kozmáné László 

Zsuzsanna tanítónő vezetésével a szelek-
tív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ppt-t 
néztek meg és játékos feladatokat oldottak 
meg a gyerekek. 

Deák Lajosné a 6. b osztályos tanu-
lókkal Nézz szembe a szemeteddel! című 
témakört dolgozták fel. A csoportok azono-
sították az egyes hulladékfajtákat és a kü-
löngyűjtés szempontjából csoportosították 

azokat. Beszéltek a papír és a műanyagok 
lebomlási idejéről., valamint a vizes élőhe-
lyek állatainak megismerése és megfigye-
lése is téma volt. 

Csányi Emese tanárnő a napközis cso-
portjával a szelektív hulladékgyűjtésről be-
szélgetett, ebben a témakörben készítettek 
rajzokat, oldottak meg játékos feladatokat. 

Március 22-én ezen témahét keretein 
belül került megrendezésre a Kistérségi 
Természetismereti Verseny is. 

2019. március 22-én immár 17. alka-
lommal szervezte meg iskolánk a Kis-
térségi Természetismereti Versenyt. A 
tanulók 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos kate-
góriákban mérhették össze tudásukat. Az 
alsó tagozatban 6 csapat, felső tagozaton 
8 csapat mérte versenyzett. 

Örömünkre szolgált, hogy a zsűriben 
köszönthettük Dr. Halász Mátyásné Ani-
kó nénit, ökoiskolánk alapítóját, Bártol 
Rékát, a Kiskunsági Nemzeti Park kép-
viselőjét, Sztakó Ildikót, a Pejtsik Béla 
Könyvtár képviseletében, Mayer Tamás-
né igazgatóasszonyt, Tóthné Mátyus Mo-
nikát, alsó tagozatos ökokoordinátort, és 
Endre Mihály igazgatóhelyettes urat.

Egy nevezési feladat volt a verseny-
ben való részvétel feltétele, melyben a 
bakcsót megadott szempontok és tulaj-
donságok alapján, szabadon választott 
zenei stílusban kellett bemutatni és készí-
teni egy kisfilmet is, melyet a csapatok a 
verseny végén a zsűrinek és egymásnak 
is bemutattak. 

Az elméleti és gyakorlati feladatok té-
makörei voltak: a Szikra és az Alpári-rét, 
Magyarország Nemzeti Parkjai és 2019.
év élőlényei, valamint a környezetvéde-
lem és a fenntartható fejlődés. A külső 
helyszíneken elhelyezett állomásokat 

végig járva a csapatok megismerkedhet-
tek településünk nevezetességeivel, ér-
tékeivel. A játékos feladatok között volt 
dominó, horgászat, „ablak”, aszalványok 
kóstolása, páros rajzolás. 

Az izgalmas versenyt alsó tagozatban 
a Szikrázó sasok nyerték. Második lett a 
Haragos hiúz csapata, harmadik pedig a 
Mesés mandula. Mindhárom csapat tagjai 
iskolánk tanulói voltak. 

Az 5-6. és 7-8. osztályos kategóri-
ában is a Szentkirályi Általános Isko-
la csapata nyert. Második helyezett lett 
mindkét korosztályban iskolánk csapata, 
a harmadik helyezést pedig a Kiskunfé-
legyházi József Attila Általános Iskola 
diákjai szerezték meg. Minden versenyző 
ajándékcsomaggal lett gazdagabb, a he-
lyezettek pedig jutalmul értékes vásárlási 
utalványokat kaptak, melyet a kecskemé-
ti Malom Centrumban vásárolhatnak le. 
A felkészítő pedagógusoknak ajándék-
könyvvel köszöntük meg a munkáját. 

A versenyzőket és a kísérő nevelőket 
is finom ebéddel láttuk vendégül az ön-
kormányzat konyháján. A verseny végére 
mindenki kellemesen elfáradt, de nagyon 
sok ismerettel és élménnyel gazdagodott.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki a verseny szerve-

zésében és megvalósításában segítséget 
nyújtott. Külön köszönjük a Kecskeméti 
Tankerületnek és Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának a jutalmak beszerzé-
séhez nyújtott támogatását. A Polgármes-
teri Hivatalnak köszönjük még a jutalmak 
szponzorálását és a résztvevők számára 
biztosított ízletes ebédet. A szülői közös-
ség és hivatal dolgozóinak jóvoltából az 
előkészületek során megszépült iskolánk 
udvara is. 

Kistérségi Természetismereti Verseny
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Idén a hosszú hétvége egyik főe-
seményeként március 16-án az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület által szervezett 
rendezvényünk, a Horgászbál került 
megrendezésre, amely egyben a 10 alka-
lommal jubilált. 

Az eseményt óriási érdeklődés övezte, 
szinte perceken belül elkeltek a belépőj-
egyek. A rendezvénynek a szokásokhoz 
híven a 150 fő befogadására alkalmas 
Művelődési Ház adott otthont.

A vacsorán szabad szedésű szarvas 
pörkölt került felszolgálásra, melynek 
elkészítést ifj. Barta Lajos és Szatmári 
András vállalta magára. Külön köszönet 
ezért a szakácsainknak. Az ízletes pörkölt 
elfogyasztása után a zenéé és a táncé 
volt a főszerep, melyhez a talp alá valót 
Varga Zsolt és Deák Sándor disco zenével 

kiegészítve szolgáltatta. A fáradt lábak 
pihentetésére és az elvesztett kalóriák 
pótlására a Horgászbál tortája került 
felszolgálásra. Itt szeretnénk megköszön-
ni Almási Tímea munkáját.

A sütemény elfogyasztása után került 
sor a tombola tárgyak kisorsolására. Az 
elmúlt alkalomhoz hasonlóan, a négy 
legértékesebb nyeremény a tombola első 
négy számának kihúzásával vette kez-
detét, majd ezek a számok zárt borítékok-
ba kerültek. Ezzel mindenki egyforma 
eséllyel vett részt a főbb nyereményekért. 
A fő nyeremények között voltak a 
BÁCSHOSZ által felajánlott kettő darab 
éves Alpári – Szikrai összevont területi 
horgászjegyek, a Horgász Egyesület 
felajánlása, egy matcbot orsóval. A 
támogatóink részéről külön köszönjük 
mindenkinek, hogy értékes nyeremények-
kel gazdagodhattak a nyertes tombola 
tulajdonosok.

A tombola húzás után ismét a táncpar-
ketten ropta mindenki, a legkitartóbbak 
egészen hajnalig mulatták az időt.

Szeretnénk megköszönni mind-
enkinek, akik e jeles esemény leb-
onyolításában részt vettek, köz-
reműködésükkel és támogatásukkal 

segítették a 2018-as évben rendezvénye-
ink, valamint a Horgászbál színvonalas 
megrendezését.    

Támogatóink: Tiszaalpári 
Önkormányzat, BÁCSHOSZ, Juhász 
János, Dr. Vancsura István, Brekeke 
Horgászbolt, Tiszaalpári Tüzép, Farkas 
Csaba, Nagy Zoltán, Tiszaalpári Vadász 
Társaság, Magyar Imre, Dr. Csernus 
Tibor, Hartyányiné Barta Judit, Barta 
Lajos és családja, Madla család, Karsai 
Sándor, Patai Ferenc, Popper család, 
Lénárt András,  Barna Vince, Balázsi 
Csaba, Almási Tímea, Török Tibor, 
Nemes József, Dragon József, Tóth István, 
Gyovainé Konfár Krisztina, Viglási 
Krisztina, Bartókné Dr. Varga Edina, 
Szatmári András és családja, Alpári Tisza 
Horgász Egyesület vezetősége és család-
tagjai.

Alpári Tisza HE vezetősége

Jubileumi Horgászbál

Épp, hogy elmúltak a farsangi lázban 
égő ünnepek, már itt is volt egy másik, 
mindannyiunk számára kedves ünnep, a 
Nőnap. Mi viszont elhatároztuk, hogy a 
férfiakat is megünnepeljük. Hisz egymás-
hoz tartozunk mint a fa és kérge. Nem 
tudunk egymás nélkül élni, ha jól válasz-
tottunk és egymásra találtunk. Ők a mi se-
gítőink, társaink jóban, rosszban. Kellünk 
egymásnak, mint a levegő, a napsütés, az 
alkony, az ölelés, a férj, az apa. Fontos-
nak vagyunk a családnak nagymamaként, 
akik megérzik a ki nem mondott titkokat, 
akiknek a haja már ezüstössé válik, de 
úgy gondolom „arany a szívünk”. Frics-
káné Jolika új vezetőnk is valami hasonló 
szavakkal köszöntötte baráti körünk férfi 
tagjait. Kálmán Pali Juhász Gyula szava-
it idézve köszöntötte a nőket. „Köszönet 
a nőknek, hulló csillagoknak, múló gyö-
nyöröknek!…” A köszöntések után mégis 
a férfiak hozták az asztalokra a puha ke-
nyérből készített illatozó szendvicseket, 
melyek mindenféle finomsággal: házi 
kacsazsírral, lilahagymával, és egyéb fi-
nomsággal voltak megrakva. Kapós volt a 

szendvics, úgy ettük, mint ha otthon nem 
ettünk volna. Igaz a vers sora: „szavuk 
sem igen van az alatt, míg esznek.” Így is 
volt! Közben, hogy kellemesebb legyen 
a délután Horti Sándor és Baranyi Jancsi 
megszólaltatták hegedűiket szívhez szóló 
szép nótákkal. A jó barátok ünnep nélkül 
is szívesen töltenek el akár órákat is egy-
mással, ha nem így lenne akkor történet 
sem lenne soha. Most jó ok volt erre a Nő-
nap és Férfinap, amit együtt ünnepeltünk. 
Egy nagyon kellemesen eltöltött ÜNNEP 

után derűsen búcsúztunk egymástól, meg-
köszönve a szorgos kezű barátainknak, 
akik még szebbé tették ezt a délutánt. 
Köszönet a virágokért, a szép szavakért! 
A naptárban nem találtam meg, hogy pi-
ros betűs ünnep lenne ez a nap, de a Ba-
ráti Kör számára piros betűssé változott, 
ilyenkor elfelejtünk minden bút, bánatot, 
csak az ünnepre és egymásra figyelünk. 

Kívánom mindannyiunk nevében, 
hogy legyen így sokáig!

Szederkényiné Ceni

Nő és Férfinap a Nyugdíjas Baráti Körben



        2019. április                                                                  5. ol dal

Értékelték az intézmények 2018. évi 
munkáját

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő testülete a fenntartásában 
lévő Gondozási Központ 2018. évi munká-
ját – az intézmény vezetője által készített 
beszámoló alapján – ellenőrizte. Kőrös La-
josné intézményvezető beszámolóját meg-
tárgyalta. Fentiekre hivatkozva a Gondo-
zási Központ 2018. évi szakmai munkáját 
megfelelőnek tartja.

- Emellett a Települési Értéktár Bizott-
ság 2018. évi II. félévi munkájáról szóló 
beszámolót is elfogadta. 

- A március 27-i ülés témája volt a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár 2018. évben folytatott 
tevékenységéről szóló beszámolójának 
megtárgyalása, amit szintén jóváhagyott a 
testület. Következő napirendi pontként az 
intézmény 2019. évi munkaterve került is-
mertetésre és helybenhagyva. 

- Az önkormányzati fenntartású intéz-
mények közül végül a Tündérrózsa Nap-

közi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési 
évben folytatott szakmai beszámolója ke-
rült bemutatásra. Ennek elfogadásában is 
egyöntetűen döntöttek a képviselők.

Napelemrendszert telepítenek a 
sportolóknál

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete - a Tiszaalpári 
Sportegyesület támogatási kérelme alap-
ján - 2 800 000 Ft összeggel támogatja a 
napelemrendszer telepítését a 2019. évi 
költségvetés tartalékkeretének a terhére.

Folyatódnak a járdafelújítások
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete Keskeny Katalin 
és Konfár Péter Tibor helyi lakosok kérel-
meit megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az 
ingatlanuk előtt a felújítandó járdaszakasz-
hoz az anyag költségét biztosítja, azzal a 
felétellel, hogy a kérelmezők a munkálato-
kat 2019. augusztus 31. napjáig kötelesek 
elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenke-

ző esetben a részükre biztosított támoga-
tást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetniük.

Három területet is használatba ve-
het a Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Tiszaalpár bel-
terület 774, 775 és 776 helyrajzi számú 
területeket a Tiszaalpári Lovas Sport 
Egyesület használatába adja határozatlan 
időre, 6 hónapos indokolás nélküli fel-
mondási idővel. Tekintettel az Egyesület 
céljaira használati díj nem kerül megálla-
pításra. Az Egyesület feladata a terepren-
dezés, a pálya balesetvédelmi előírások-
nak megfelelő kialakítása és működtetése. 
Az Önkormányzat kizárja a felelősségét 
a pálya használata során esetlegesen be-
következő balesetekért. Az Egyesületet 
terheli továbbá a pálya kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos közüzemi 
költségek viselése.

Testületi hírek

Megtárgyalták az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét is

ÉVADNYITÓ HORGÁSZVERSENY
Az Alpári Tisza Horgász Egyesület 

által szervezett versenysorozatunk ke-
retében, március 30-án   évadnyitó hor-
gászverseny került megrendezésre.  A 
rendezvényen 35 versenyző mérte össze 
szerencséjét és tudását.  

A versenyen indulók a félszigettől a 
Petőfi utcai lejáró szakaszáig horgásztak. 
Minden versenyen részt vevő fogott ha-
lat. Az előző versenyekhez képest most a 
halakat eléggé nehéz volt a horogra csal-
ni. Az évadnyitó kategória helyezettjei 5, 
4 és 3 kg kilogramm körül fogtak halat. 
Az átlagfogás kb. 1,5 kilogramm volt. Az 
első három helyezett egy-egy kupával, 
gazdagodott, de a 3-4-5-6 helyezettek, és 
a hölgy horgászok is ajándékban része-
sültek.

A verseny és mérlegelés után a hely-

színen ebéd elfogyasztására is lehetősége 
volt a versenyzőknek, az ünnepi menü 
ezúttal babgulyás volt. Majd sor került a 
várva várt eredményhirdetésre. Köszön-
jük a verseny lebonyolításában a közre-
működők segítségét. 

A horgászverseny végeredménye: 
1. Faragó Ferenc, 2. Csényi Zsolt, 3. 

Popper József
Következő rendezvényünk, a Gyer-

meknapi verseny május 26-án kerül meg-
rendezésre. Alpári Tisza HE
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Adni jó!
A tiszaalpári Pax Otthonban a szere-

tetteljes gondozás és ápolás mellett nagy 
figyelmet fordítunk lakóink napjainak mi-
nél színesebbé tételére.

Egy kedves lakónk ajánlására talál-
koztunk Toldi Zsuzsa tanárnővel, aki 
zenés irodalmi délelőttöt tart idős ott-
honokban.  Sok helyen megfordult már, 
Csongrádon, Szegváron, Lakiteleken, s 
bárhová elmegy, ahová hívják.

Otthonunkban havonta tart egy órás 
előadást, melynek során mindig az adott 
hónap jeles napjait eleveníti fel. Előadá-
sai interaktívak, a hallgatóságot aktívan 
bevonja, éppen ezért nagyon kedvelt a 
lakóink körében. Minden tevékenységé-
ből árad nagyszerű és sokrétű szakmai 
tapasztalata.

Egyik alkalommal megkérdeztük tőle, 
hogy mi motiválja mit jelent számára ez 
az önkéntes munka. Azt válaszolta, hogy 
„Az embernek nyugdíjas éveiben is kell, 
hogy legyen egy kreatív elfoglaltsága, 
egy célja, egy kitűzött feladata”. Ő ebben 
a tevékenységben találta meg önmagát. 
Szereti az időseket, boldogság tölti el, 
amikor köztük lehet, „több lesz tőle az 
ember” 

Életfilozófiája sajátos: „Jó dolog alá-
zattal adni magamból! Fantasztikus érzés 
a fiatalság korába visszavezetni a hall-
gatóságot, hiszen a legtöbb tudás onnan 
ered.”

A tanárnő Kecskeméten született, 
tanulmányait a Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskolában kezdte. Abban a 
nagyszerű iskolában ahonnan egy egész 

életre való útravalót kapott. Ezt követően 
Szegeden tanult a Tanárképző Főiskolán, 
majd a Pécsi Tudományegyetem Böl-
csészkarán szerzett középiskolai tanári 
diplomát. 42 évig tanított, Kunszálláson 
és a csongrádi Batsányi János Gimnázi-
umban.

2002 óta foglalkozik írással, előtte 10 
évig amatőr színjátszó csoportot vezetett. 
Több újságban, irodalmi folyóiratban és 
antológiában is publikált.  23 könyvet írt, 
regény, novella és mese műfajban, létez-
nek még ún. kiadatlan könyvei is, me-
lyekhez az interneten, online formában 
lehet hozzáférni.

Arra a kérdésre, hogy honnan merít 
ihletet elmondta, hogy ismereteit a több 
évtizedes szakmai múltjának köszönheti, 
mely társul a világra való fogékonyságá-
val, és mindez az érzelmeken keresztül 
szivárog fel a lelkéből.

Az írás nagyon fontos része az életé-

nek, mely széles olvasótábornak örvend.
A könyveiről bemutatókat, előadáso-

kat, foglalkozásokat tart könyvtárakban, 
művelődési intézményekben.

Tagja volt a Faludy György Irodalmi 
Műhelynek, számos kulturális rendez-
vény lebonyolításában volt része. Sok iro-
dalmi pályázaton kapott minősítést. Tagja 
volt az Irodalmi Rádiónak, ahol archív 
lemezei készültek. Rendszeresen teszi 
közzé írásait közösségi oldalán, a Sziget 
című portálon.

2018 novemberében megkapta az év 
nyugdíjas írója elismerést, amit az Orszá-
gos Mécs László irodalmi Társaság hirde-
tett meg.

Ezúton is köszönjük Zsuzsa, hogy 
Otthonunk vendégeként, sőt mondhatni 
már-már „munkatársaként” látogatásaid-
dal bearanyozod a lakók és az intézmény 
dolgozóinak életét!

Bartucz Istvánné

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy templomi esküvőjük előtt minél előbb jelezzék házasságkötési szándékukat a plébániákon.

- Húsvéti szertartások rendje:
     ALPÁR ÚJFALU ZÁRDA
 Virágvasárnap/ ápr.14. 9:00  11:00  16:00
 Nagycsütörtök/ápr.18. 19:00  17:00  18:00
 Nagypéntek/ ápr.19.  15:00  17:00  15:00
 Nagyszombat/ ápr.20. 17:00  21:00  20:30
 Húsvétvasárnap/ ápr.21. 9:00  11:00  16:00
 Húsvéthétfő//ápr.22.  -  -  16:00

- Az Isteni Irgalmasság Vasárnapján búzaszentelést végzünk, jó termésért imádkozunk. (április 28.) Alpáron 9:00, Újfalun 
11:00, Zárda 16:00

- Alpári/Jótanács Anyja templom búcsúja május 5-én vasárnap lesz 10:00-kor. Az ünnepi szónok és a szentmisét 
bemutatja Főtisztelendő Hozdik Zsolt atya, a Kiskunhalas- Alsóvárosi templom plébánosa. E vasárnap Alpáron csak ez 
a szentmise lesz. Este 18:00-kor Újfalun lesz szentmise, a Zárdatemplomban pedig 16:00-kor.
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Hamarosan indul a kültéri
kézilabda pálya építése

Kedves tiszaalpári felnőttek és leendő 
felnőttek ! Bizonyára vannak, akik tud-
nak arról, hogy Magyarország több tele-
pülésén megtalálható egy tábla az alábbi 
felirattal:

AZ INTELLIGENS EMBER NEM 
SZEMETEL, A TÖBBIEKNEK PE-
DIG TILOS.

Jó lenne, ha Tiszaalpáron ilyen táblákat 
nem kellene kitenni, üdvös dolog lenne, 
ha valahogy eltűnne a szemét a közterü-
letekről és oda kerülne ahová való: a ku-
kákba és a szelektív hulladékgyűjtőkbe. 

Vajon mi kellene ehhez ? Talán Gandalf 
vagy Harry Potter varázsereje ? Semmi 
más, csak belátás és némi jó szándék. 
Semmiképpen nem jelent megoldást az 
évi néhány „Te szedd !” kampány, sok-
kal inkább a folyamatos „Ne dobd el !” 
gyakorlat.
Ahhoz, hogy javuljon a helyzet, a szü-
lőknek, az oktatási intézményeknek és a 
médiának nagyobb „óraszámban” kelle-
ne foglalkozni a gyerekek ilyen irányú 
nevelésével és a felnőtteknek (jó) példát 
kellene mutatni az eredmény érdeké-
ben. A fogyasztás velejárója valamennyi 
hulladék, szemét keletkezése, de nem 
feltétlen velejárója a szél által hurcolt 
műanyag zacskó, a fűben lapuló cigaret-

tacsikk, vagy a vízen úszó PET palack.
Nem viszik jó hírét településünknek az 
idelátogató ismerősök, vendégek, turis-
ták, ha a vízparton sörös dobozok tár-
saságában csemegekukorica-konzerv 
dobozokat, PET palackokat és üvege-
ket találnak. Az utcákon sem mutatnak 
jól az eldobált csokipapírok és féldecis 
üvegek.
Minden rossz szándék nélkül ezúton 
kérek mindenkit, aki úgy érzi, hogy te-
het valamit az ügy érdekében, hogy ne 
habozzon, tegye, amit kell (a szemetet 
a kukába). (Kinek inge, vegye magára 
!) És kérem, hogy senki ne érezze úgy, 
hogy szemét dolog beszélni a „szemét-
dolog”-ról.
Legyünk inkább mindannyian egy öt-
ezer fős Faluszépítő Egyesület tagjai, 
nem fogjuk megbánni. Szebb, élhetőbb 
környezetet hagyhatunk utódainkra és 
az Ő utódaikra. Hiszen egy ideje már 
nem barbárok vagyunk, hanem intelli-
gens emberek. Márpedig az intelligens 
ember nem szemetel…

Drozdik Ferenc

Úgy néz ki a következő napok-
ban elkezdődhet a régi kenyérgyár 
melletti szabad területen a kültéri ké-
zilabda pálya építése, mindez még a 
2017-es TAO-pályázat keretein belül. 
Az ügy előrehaladtát nagyban gátol-
ta az a tény, hogy az útépítő fő alap-
anyagok tavalyról erre az évre, majd 
100%-kal!! nőttek, illetve az elmúlt 
hetekben bejelentették, hogy nagy 
mértékben visszavágják a TAO-támo-
gatásokat a jövőben. Ez természete-
sen a már folyamatban lévő, megpá-
lyázott és elnyert ügyekre  is hatással 
van. Összességében azonban örülünk, 
mert úgy néz ki túl vagyunk a nehéz-

ségeken, és a pálya annak ellenére is 
meg tud épülni, hogy az eredetileg el-
nyert 25millió Ft-os (ebből 7,5m Ft az 
önkormányzat által biztosított önrész) 
pályázati keretet nem kell felfelé mó-
dosítani, amit halkan megjegyzek, 
hogy egyébként nem is lehet..

 Innentől szemünk a kivitelezőn, 
és reméljük, szép pályát épít majd 
nekünk, melyben minden mozogni 
vágyó fiatal és idős, egyaránt örömét 
fogja lelni. A pálya melletti „kimara-
dó” földdarabkák szépítése, további 
kiépítése még nyitott kérdés, de rövid 
időn belül tervezzük ezt a kérdést is 
rendezni. Zsigó Ferenc

SZEMÉT DOLOG
Az e havi Alpárral kapcsolatos törté-

nelmi fejezetünk a vasúttal lesz kapcso-
latos. Magyarország első vasútvonalát 
1846-ban adták át Pest-Vác útvonalon. 
Majd 50 évnek kellett eltelnie, hogy a 
vasúti hálózat annyira kiépüljön, hogy 
Alpárt is érintse. Létrejött a Kiskunfé-
legyháza-Szolnok vasútvonala, melynek 
közbeeső megállója volt falunk is. A vas-
úti közlekedés abban az időben tényleg 
hatalmas technikai vívmánynak számí-
tott. Ennek ellenére az akkori alpáriak 
nagy része egyáltalán nem örült neki. 
Olyannyira, hogy még egy komolyabb 
tüntetésszerű csetepaté is kialakult a la-
kók heves tiltakozása mellett, melyben 
egy ember életét vesztette. Aztán idővel 
az alpáriak megbékéltek és megszeret-
ték a vonatozást. Érdekességként meg-
jegyezném, hogy a mai alpári vasútállo-
más közelében lévő hatalmas, hosszanti 
irányú homokos gödör, melyet csak da-
rugödörként ismernek a régiek, volt az 
a hely, ahonnan a Lakitelekig szükséges 
földet kitermelték a vasúti töltéshez, sőt 
tudtommal még a Lakitelek és Tiszaug 
közötti vonal alatt is alpári homok van..

Szóval a kor új technikája hozzánk is 
elért a századfordulón és lehet, hogy épp 
ez adta az ihletet az elkövetkezendőkben 
szóban forgó találmányhoz... 

Egy 1902-ben megjelent Gazdasá-
gi Mérnök c. szaklapban megjelent egy 
cikk, mely még ha kicsit is, de Alpárt is 
dicséri: a cikk egy „tisza-alpári” gépész, 
bizonyos Bencsik Pál találmányát mutat-
ja be, és még rajzokat is mellékel a leírás-
hoz (joggal üthet szemet az olvasónak, 
hogy bizony 1902-ben még messze nem 
volt Alpár Tiszaalpárként emlegetve, ér-
dekes a helyesírás is, mert a cikk ráadásul 
kötőjellel írta a tiszaalpárit).

Rövid idézet az akkori újságból, hogy 
mi is ez a találmány: 

„ A jelen találmány tárgyát loko-
mobilokhoz való szalmatüzelő-beren-
dezés képezi, mely rácsos szerkezetű 
lángtörőkkel bír es úgy van összeállít-
va, hogy fa- vagy széntüzelés eseten a 
lokomobilból gyorsan és könnyen eltá-
volítható.”

A lokomobil egy kis hatásfokú ener-
giafejlesztő egység. Sokáig nem voltak 
ugyan használatban, mert gyorsan kiszo-
rították őket a dízelhajtású traktorok, de 
azért mindenféleképp figyelemre méltó 
teljesítmény volt az adott korban.

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:
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Nem túl sikeres tavaszkezdet
Az OTP Bank Bozsik-Programban sze-
replő csapataink (U-7; U-9; U-11; U-13) 
számára megkezdődtek a tornák, illetve a 
fesztiválok a fiatalabbak részére.
A további Bozsik-Program tornáinak idő-
pontjai és helyszínei:
U-7; U-9
2019.04.14., 09.00 (vasárnap), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.05.05., 09.00 (vasárnap), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.05.18., 09.00 (szombat), Kecske-
mét, Széktói Stadion

U-11, 13
2019.04.29., 17.00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion
2019.05.13., 17.00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion
2019.05.27., 17.00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion 

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísér-
ni ifjú labdarúgóinkat és biztatnák őket, 
sok szeretettel várnak minden kedves 
szurkolót!

U-14-es csapatunk számára elkezdődött a 
tavaszi szezon, melynek első mérkőzésén 
a Mercedes-KLC „A” csapata ellen lép-
tek pályára, hazai környezetben.
Az esélyesnek a kecskeméti csapat szá-
mított, mégis a mieink vezettek a félidő-
ben 1-0-ra, Lingurárin Sándor góljával.
Sajnos a második félidőben sikerült for-
dítania a KLC-nek és az eredmény ezután 
nem változott, így 2-1-re nyert a vendég-
csapat.

U-14-es csapatunk a megszerzett 13 pont-
jával, az 5. helyről várja a folytatást.
__________________________

U-19-es és felnőtt csapatunk számára is 
megkezdődött a tavaszi szezon.

A tavaszi szezon első 5 mérkőzésének 
eredménye:

16. forduló: TISZAALPÁRI SE – Vasu-
tas SK
2019.03.09. U-19: 6-1
Gól: Nemes István /3/; Tóth Tamás /2/; 
Czingel Ferenc
Felnőtt: 2-0
Gól: Nagy-Gál Róbert; Timafalvi Ákos

17. forduló: TISZAALPÁRI SE – SC Hi-
rös-Ép
2019.03.16. U-19: 3-0
Gól: Nemes István /2/; Lingurárin Sándor
Felnőtt: 2-4
Gól: Borsi Sándor /2/

18. forduló: Kecskeméti LC - TISZAAL-
PÁRI SE
2019.03.24. U-19: 6-0
Felnőtt: 4-2
Gól: Palásti András; Borsi Sándor

19. forduló: TISZAALPÁRI SE – Izsáki 
Sárfehér SE
2019.03.30. U-19: 8-2
Gól: Nemes István /3/; Tóth Tamás /2/; 
Czingel Ferenc /2/; Kása Norbert
Felnőtt: 4-1
Gól: Gaál Márk /2/; Nagy-Gál Róbert; 
Borsi Sándor

20. forduló: Nyárlőrinci LSC – TISZA-
ALPÁRI SE
2019.04.07. U-19: 4-1
Gól: Czingel Ferenc
Felnőtt: 1-0

A hazai bajnoki mérkőzések Tiszaal-
pár-Tiszaújfalun kerülnek megrendezés-
re.

U-19-es csapatunk az ötödik helyről, míg 
felnőtt csapatunk a 7. helyről várja a foly-
tatást.
___________________________

Kézilabda csapatunknál el is kezdődött 
a tavaszi szezon, melyet két kecskeméti 

csapat ellen kezdett meg.
Sajnos mind a két mérkőzés vereséggel 
zárult, az Euroscale Kecskemét I. és II. 
csapata ellen.
Remélhetőleg  március 10-én a D-V SE 
Csávoly vendégeként sikerül javítani az 
idei mérlegen.

D-V SE Csávoly - TISZAALPÁRI SE
2019.03.10.  27-22
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence /7/

TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta 
TVSE
2019.03.23.  16 -29
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence /7/

Kecel KC - TISZAALPÁRI SE
2019.03.30.  46 – 20
Legeredményesebb gólszerzőnk: Baranyi 
Tibor; Hedrich Márk; Hegedűs Zsolt /3-
3-3/

TISZAALPÁRI SE – Félegyházi KSC
2019.04.06.  28-31
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence /6/

A hazai mérkőzéseket továbbra is, a ti-
szakécskei Városi Sportcsarnokban ren-
dezik meg.
____________________________

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

Fábián Róbert

Májusban véradás
Figyelem! Májusban ismét lesz lehetőség véradásra településünkön!

Május 22-én, 9-12-ig várják az önkéntes véradókat a Magyar Vöröskereszt
munkatársai a Művelődési Ház nagytermében!
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 4.400 Ft/24 óra

Kisteherautó bérlése 10.000 Ft/24 óra.
Kaució szükséges minden esetben!

Hétfőtől vasárnapig elérhetőek vagyunk.
06-20/313-34-97

Költöztetés 
Bútor szállítás

Építőanyag szállítás
Hétvégén is!
20/313-34-97

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2019/2020-es nevelési évre Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az 
óvodai beiratkozás időpontja:  

2019. április 25-én (csütörtök) 8:00-16:00 
óráig és

2019. április 26-án (péntek) 8:00-16:00 
óráig.

A beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. 
(intézményvezetői iroda)  

A beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
megtekinthető a település honlapján (www.
tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

ÁLLÁSHIRDETÉS
A nagy múlttal rendelkező lakiteleki

Anna Cukrászdába
azonnali kezdéssel, lelkes, magára és 

munkájára igényes,
szorgalmas, önállóan dolgozni tudó,

cukrász kollégánkat keressük!
Érdeklődni személyesen

(6065 Lakitelek, Esze Tamás utca 2.) 
vagy a 06 20 539-13-23-as

telefonszámon lehet.

ÚJ KÖNYVEK A 
KÖNYVTÁRBAN

Pedro Alcalde: Az állatvilág zenészei
David Baldacci: Kiút
Ágnes Bánhidi Agnesoni: Magyar-olasz alapszótár
Bíró Szabolcs: Liliom és vér (Anjouk 1.)
Anjana Chatterjee: Mérjünk!
Lee Child: Múlt idő
Mary Higgins Clark: A szemem mindig rajtad 
tartom
Dániel András: Kuflik a föld alatt
Karen Frazier: Gyógyító kristályok
Elizabeth Hoyt: Édes csábító
Járművek nagy könyve
Kertész Erzsi: A csúfolórobot
Brad Meltzer: A belső kör
Kelly Oram: A mint aszkéta
Michael Robotham: Dédelgetett titkok
Danielle Steel: Múlhatatlan
Laure Valentine: Mennyi az idő? (Thomas, a gőz-
mozdony)
Katherina Webb: A rejtekhely
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Himalája Blue Kft.
Teljeskörű kegyeleti szolgáltatás

- anyakönyvezés 
- elhunyt szállítás
- temetkezési kellékek értékesítése  
- temetéshez szükséges engedélyes beszerzése
- polgári búcsúztatás
- gránit síremlékek készítése
- műkő síremlékek felújítása, tisztítása
- betűvésés

Ügyelet: 0-24
Irodánk: 6066 Tiszaalpár, Hunyadi János utca 42.
Elérhetőség: 06 76 449 044 vagy 06 20 624 10 18

Nyitva tartás:
H, Sze, P: telefonos

bejelentkezés alapján
K: 8-12   Cs: 12-15.30

munkájára igényes, precíz és megbízható munkavállalót 
keres hosszú távra

Villanyszerelő karbantartó munkakörbe
Feladatok:
- gyártó gépsorok villamos egységeinek karbantartása, 

cseréje
- gyártóberendezések zavartalan, folyamatos villamos 

működésének biztosítása
- villamos kábelek be- és kikötése
- működésben felmerülő villamos problémák elhárítása

Elvárások:
- hasonló területen szerzett tapasztalat
- szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
- stabil, hosszú távú munkalehetőség
- versenyképes jövedelem
- béren kívüli juttatások
- munkába járás támogatása (15 Ft/km)
- modern, tiszta munkakörnyezet

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

fényképes önéletrajzzal.
Érdeklődni: 06 76 424-015/103 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.

* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezését 
várom. Tel.: 30/430-8146
* Egy hold akácerdő eladó Tiszaalpáron. Irányár: 
1,2 millió Ft.  Érd.: 30/300-4387
* 1,5 és 3 szobás albérlet kiadó.  Érd.: 30/300-
4387
* Lada 1200-as személygépkocsi eladó. Minden 
eredeti rajta. Vizsgáztatott, üzemképes. Érd.: 
76/424-581
* Üzlethelyiség kiadó, Szent Imre tér 13. Érd.: 
76/424-581 vagy személyesen a helyszínen
* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 l-es, be-
járati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 06/70/659-
4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok jelent-
kezését várja. Molnár Csaba Tel.: 0630/269-0744
* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 12.000.- Ft. 
Érd.: 06/70/200-8677.
* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfástól el-
adó. Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. Érd.: 
30/430-8146
* Tiszaalpár Csongrád úti körzet 40. szám alatti 
4000 négyzetméter tanya eladó.3 szoba, konyha, 
fürdőszoba, előszoba melléképületek. Gáz, víz, 
villany. Irányár 12 millió. Érdeklődni: 70/3771796 
.
* Lakitelekhez közel, (vasút mellett, Páll tanya 
mögött) külterületen 0180/15 hrsz. alatt nyilván-
tartott 2423 m2  (90 m hosszú, 25 m széles) föld-
terület 395 m2 saját használatú úttal eladó, vagy 
kiadó. Víz, villany van. A részben almafával be-
ültetett területen 30 hl-es tartály van (csöpögtető 
öntözéshez). Elérhetőség: 30-241-7078
* Eladó Hilti kalapács 30.000.-Ft , valamint fú-
rógép, vérnyomásmérő és cukorszintmérő. Érd.: 
0630/601-0608
* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépkocsi. 1988-
as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-572, 06-70/335-
7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaalpáron. 
Tel.: 30/624-1068
* Ágyneműtartós, fejtámlás heverők olcsón el-
adók. 4 db, többféle. 7000.- Ft/db. Érd.: 76/656-
970
* Kis családi ház eladó gáz fűtés, fürdőszoba. 
Irányár: 3 200 000.- Köztársaság u. 20. sz.Tel: 
30/300-4387 
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szo-
bás, központi fekvésű családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/624-1068
* Albérlet kiadó! Igényesnek: három szoba, für-
dőszoba. Gázkonvektor fűtéssel. Érd.: 06-30/300-
4387
* Eladó használt, világos színű 2 ajtós szekrény 
kis hibával, 6000.- Ft. Érd.: Tiszaalpár, Dobó u.2. 
Tel.: 76/421-576
* Diófatörzs eladó. Tiszaalpár, Ady E. u. 19.
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém TV-áll-
vány és egy pink színű bébikomp. Tel: 06-30-531-
0937
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szo-

bás, központi fekvésű családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06/30/624-1068
* Elektromos kerékpár, kombi hűtő, szobai (3-2-1) 
zöld ülőgarnitúra és fából készült konyhai sarok 
garnitúra eladó. Érd: 30/573-3750
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. szám 
alatti bádogos, minden nemű bádogos munkát 
vállal kedvező áron, rövid határidővel. Tel: 06 70 
429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel eladók. 
Tel: 06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC SZER-
VIZ 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 bútorozott 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 el-
adó. 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, vas-
fogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mihály Tel.: 
30/335-74-73.
* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjanich utca 
2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség található 
emellett külső konyha, garázs és disznóól is van az 
épülethez. Az irányár megegyezés szerint. Érdek-
lődni: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 egy 200W-os kukorica morzsoló. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűzhely. 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 villanymotoros kösző-
rűgép. 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

Akiktől búcsúztunk: Kecskeméti Pál (1929), Samu Imréné (1937), 
Sali Ferenc (1941), Hürkecz József (1954),   Lovas Sándor (1960)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

takarító, felszolgáló, konyhai kisegítő, 
épület karbantartó

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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MEGHÍVÓ
XI. GOBELIN

KIÁLLÍTÁSRA
Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata szeretettel meghívja 
Önt és családját 
2019. május 3-án 17 órára 
a minden évben megrendezésre 
kerülő Gobelin kiállítás
megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja:
Dr. Vancsura István polgármester 

Helyszín:
Tiszaalpár, Dózsa György utca 2.

Árpád Művelődési Ház Kamaraterem
A kiállítás megtekinthető

2019. május 3 - május 17-ig.
A kiállítok legkésőbb április 29-ig hozzák el

a kiállításra szánt műveiket!


