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Tiszaalpári Hírmondó

Kiállítás nyílt a kézműves gyermek-
táborok alkotásaiból            4. oldal

Jubileumi fogat és akadályhajtó ver-
seny                                            6. oldal

Családi nap a Pax-ban
3. oldal

Túl a jubileumon is képes megújulni az Alkotótábor
25 éve hagyomány már, hogy 

minden év júliusában településünkre 
érkeznek a művészek, hogy két héten 
keresztül együtt, egymástól tanulva 
megismerjék, s megörökítsék alkotá-
saikban az alpári tájat annak minden 
szépségével és ősi múltjával együtt.  

Július 13-án Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata az 
Alkotótábor művészeinek bev-
onásával először „Művész délután 
Tiszaalpáron” címmel találkozót 
szervezett. A rendezvény célja az 
volt, hogy a helyi művészeket, az 

alkotókat, és a rendezvény támogatóit 
közelebb hozza egymáshoz. A pro-
gram 15 órai megnyitóval vette kez-
detét, ahol előbb Biczók Mihály - 
településünk nyugalmazott jegyzője, 
a Tiszaalpári Alkotótábor szervezője, 
majd dr. Vancsura István - Tiszaalpár 
polgármestere köszöntötte az egy-
begyűlteket. Ezt követően Bártol 
Réka biológus tartott előadást 
Tiszaalpár, a Nemzeti Park része, 
természeti szépségei címmel.  A pro-
gram következő részében árverést 
tartottak a művészek alkotásaiból. 

Ennek köszönhetően 29 alkotás talált 
gazdára a délután folyamán, közel 1 
millió Forint értékben. Később a Helyi 
Művészek Kiállításának megnyitója 
következett, ahol a műalkotásokat 
Ivicz Netta festő, grafikus mutatta be. 
A rendezvényt állófogadás zárta. 

Folytatás a 2. oldalon.
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Július 20-án kiállítás nyílt a 26. 
Tiszaalpári Alkotótábor munkáiból a 
helyi piac csarnokában. A vendégeket 
előbb Biczók Mihály köszöntötte, aki 
úgy nyilatkozott, hogy az idei tábor 
ismét eredményes volt, nyugodtabb 
hangulatban telt, az alkotók teljes 
egészében kiteljesedhettek. A tavalyi 
évben nagy volt a sürgés-fogás a jubi-
leum miatt. Az idei kéthetes tábor-
ban 34 alkotó vett részt és közel 150 
db alkotás készült el. Ezt követően a 
jegyző úr átadta a szót dr. Vancsura 
István polgármesternek, aki felidézte 
azt a történetet, amelynek tanulsága, 
hogy a helyiek természetesnek veszik 
a természeti kincseinket mindaddig, 
amíg egy „idegen” meg nem mutatja 
annak szépségeit egy-egy alkotáson 
át, ilyenkor nyílik csak fel igazán az 
ember szeme, s tudja értékelni min-
dazt, ami számára alapvető.  A helyiek 
után a tábor vezetői vették át a szót  
szakmai értékeléseikkel. Előbb a buda-
foki Mészáros László Képzőművészeti 
Egyesület művészeti vezetője 
Neuberger István, majd a kiskunféle-
gyházi Holló László Képzőművészeti 

Kör vezetője Török Tamás értékelt-
ék a tábor munkafolyamatát, valamint 
Vincze László a tábor legidősebb 
alkotója is köszöntötte a megjelenteket.

A művészek a kiállítás végén 
megköszönték a tábor szervezőinek, 
segítőinek és támogatóinak a munká-
ját, melynek jeléül egy-egy oklevéllel, 
illetve egy-egy festménnyel jutalmaz-
ták a táborhoz való hozzájárulásukat.  

Túl a jubileumon is képes megújulni az Alkotótábor

Patyi Józsefné Gulyás Franciska néven született, jó 
ideje a Pax Otthon lakója már. 

Franciska néni júliusban töltötte be a 90. életévét, eb-
ből az alkalomból köszöntötte őt családja, s vele együtt 
ünnepeltek a Pax Otthon lakói és dolgozói is. A jeles 
eseményre dr. Vancsura István polgármester úr egy nagy 
csokor virággal a kezében érkezett, ezt követően pedig 
dr. Borvák Erzsébet aljegyző asszony az Orbán Viktor 

miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot adta át a 
születésnaposnak. 

Pázmány Péter egyik szép gondolatával kívánunk 
Franciska néninek további boldog szép életet:

 „Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, 
csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

Bartucz Istvánné

90. születésnapot ünnepeltünk
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Hagyománnyá nemesedett csalá-
di napot tartottak július 13-án a Pax 
Otthonban, melynek szimbólumává 
a szivárványt választották: „Az élet 
olyan, mint a szivárvány, szép, de 
megfoghatatlan. A legáttetszőbb fá-
tyol, egy égi ív, mely a földön nyug-
szik, de íve vége a mennybe vész.”

A lakók, s dolgozók szíve csordul-
tig megtelt a várakozás, s a készülődés 
izgalmával, a találkozások örömével. 
Jó kedv, vidám nevetés söpört végig a 
virágok, a fák és bokrok közt.

Az udvar lassan megtelt vendégek-
kel. Baranyi Éva az Otthon igazgató-
nője köszöntőjében hangsúlyozta:

„Tudjuk jól, hogy a Pax Otthon 
nem pótolhatja az igazi családot, de 
az öregkorhoz méltó életet, biztonsá-
got, védelmet és gondoskodást igen. 
Az a célunk, hogy lakóink, úgy érez-
zék magukat, mintha egy nagy család 
tagjai lennének. Akár egy nagy ház-
ban laknának, csak annyi különbség-
gel, hogy itt máshol van az étkező, a 
nappali, a háló és az új „családtagok-
kal” a lakótársakkal, dolgozókkal al-
kalmazkodni kell egymáshoz.” 

 A köszöntések után a lakók mu-
tatták meg, hogy bár az idő már meg-
koszorúzta a fejüket, de a szikra még 
lángra lobbanni. „Néha ugyan botla-
dozunk, de még mindig tudunk újat 
mutatni!”

Színes, és valóban szemet és szí-
vet gyönyörködtető műsorszámok 
szórakoztatták szeretteiket. A játék 
a rácsodálkozás örömét volt hivatott 
megtapasztalni a buborékfújás. Cso-
dás látvány volt, amikor több, mint 
száz ember fújta a színes buboréko-
kat!

 Az önfeledt szórakozás alatt 5 
bográcsban készült a finom ebéd, ám 
az ebédidőre eleredt az eső, de a fi-
mon étel kárpótolt mindenért. Sem-
mi nem vehette el a kedvüket a dol-
gozóknak, a csöpögő eső ellenére a 
hagyományoknak megfelelően most 
is bemutatták a táncukat. Nem marad-
tatott el a Zárdatemplom és a kolostor 
bemutatása illetve bejárása sem.

Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a teljesség igénye nélkül se-
gítőinknek:
idős és ifjú Barta Lajosnak, Góg Mi-
hálynak, a Bársony Lovasudvar lelkes 
csapatának, Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatnak, Tóth Istvánnak, 
Szepesi István „Kistalpinak” vala-
mint minden Munkatársnak!  

„Ámulatba ejtő égi csoda a szi-
várvány, ami a béke szimbóluma, 
ilyen a Pax Otthon is.” – mondta az 
egyik kedves lakó. „A szivárványhíd-
nak hídpillére nincsen, ami összeköt 
bennünket az a kitartó, szeretetteljes 
munka, a magas szintű hivatástudat 
az értünk való igyekezet. Vigyázzunk 
közösen lelkünk szivárvány hídjaira!”

Bartucz Istvánné

Színes családi nap a Pax-ban
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Az idei nyáron ismét két gyer-
mektábort szervezett Gergely Ra-
móna, ahol az ifjú generáció tagjai 
kézműves technikákkal ismerked-
hettek meg. A lurkók a táborok 
záróünnepségén, kiállítás kereté-
ben mutathatták meg munkáikat a 
nagyközönség számára. 

A napközi jellegű tábor két tur-
nusban zajlott a nyár folyamán, míg 
az első június végén, addig a második 
július közepén került megrendezés-
re.  Közel 26 gyermek sajátíthatta el 
a különböző kézműves technikákat.  
Gyöngyfűzés, szövés, gyertyahajto-
gatás, kosárfonás – ezek voltak azok 
a technikák, amelyek az első tábor 
alapjait képezték. A második ciklus-
ban a táborlakók szalagszövéssel ké-
szítettek karkötőt, övet. Csuhéjfonást 
tanultak Lovász Ibolya Népi Iparmű-
vésztől. Rongybabát készítettek F. 
Tóth Mária nyugalmazott miniszteri 
biztossal. Sőt még a mézeskalács ké-
szítés és díszítés rejtelmeibe is bepil-
lantást nyerhettek. 

A helyi és környékbeli települések 
gyermekei nagyon élvezték a táboro-
kat, alkotásaikat kiállítás keretében 
mutatták meg július 20-án. Az ün-
nepséget Dr. Temesvári Péter megyei 
jegyző és Oláh Edit, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 
igazgatója nyitotta meg, a rendezvé-
nyen jelen volt még a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöki titkárnője: 
Mayer Andrea is. 

Gergely Ramóna, a tábor szer-
vezője minden gyermeknek megkö-
szönte munkáját egy-egy ajándékkal 
és oklevéllel. A gyermekek jutalma a 
Kristóf Márta népi iparművész, mé-
zesbábos által készített termék volt. 
Mindannyian öleléssel honorálták el-
ismerésüket a szervezőnek.  

A tábor szervezője ezúton mond 
köszönetet a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatnak, Tiszaalpár Nagy-
község Önkormányzatának, a Du-
na-Tisza közi Népművészeti Egye-
sületnek, hogy támogatást nyújtott a 

táborok színvonalas megrendezésé-
ben. Ezen felül köszönet minden szü-
lőnek, aki hozzájárulásával segítette a 
táborok működését. 

Gergely Ramóna munkásságát 
már több lapszámban is bemutattuk, 
de ismét nem mehetünk el szó nélkül 
amellett, hogy ne tudatnánk az olva-
sókkal, hogy augusztus elején Ra-
móna elnyerte a Magyar Művészeti 
Akadémia egyik ösztöndíját. Az Aka-

démiához közel 1400 pályázatot nyúj-
tottak be, de csak 100 ember munká-
ját bírálták el pozitívan. Ramóna 3 
éves gyűjtőmunkát vállal azért, hogy 
megismerje, s bemutassa az Erdély-
ben, s onnan elszármazott kosárfonók 
életpályáját. 

Ezúton kívánunk sok sikert e ne-
mes, értékfeltáró munka megvalósítá-
sához!

Kiállítás nyílt
a kézműves gyermektáborok alkotásaiból
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Mint minden év júliusában, idén is sor-
jában érkeztek a fogatok Tiszaalpárra, hogy 
megmérettessék magukat az akadályhajtó 
versenyeken. 

Az idei esemény volt sorjában a tize-
dik ilyen rendezvénye a Tiszaalpári Lovas 
Egyesületnek. A nevezés és a megnyitó után, 
a terepszemlén a pálya bejárására is lehető-
sége nyílt a versenyzőknek.  Ebben az évben 
közel 30 fogat mérettette meg magát, ahol a 
versenyzők C és D kategóriában indultak. A 
két kategória között az akadályok számában 
volt különbség, A „C”-ben több „nehézség-
gel” kellett szembe nézniük a versenytársak-
nak. A délelőtti verseny után ebéd követke-
zett, ahol a szünidőben westernbemutatót 
láthattak a nézők. A verseny délutáni, máso-
dik turnusa azonban az esős időjárás miatt 
elmaradt, mivel a verseny bírói úgy dön-
töttek, hogy az így, ebben a formában nem 
lett volna biztonságos. A versenyt a délelőtti 
menetidők alapján ítélték meg, s hirdették ki 

a győzteseket az alábbi eredménnyel: 

Akadályhajtás, D kategória, kettes fo-
gat:  1. Dudás György, Tiszakécskei LE, 2. 
Rozmán Károly, 3. Győri Imre

Akadályhajtás, C kategória, kettes 

fogat: 1. Varga János, Hercegszántói LE, 2. 
Bodor Ádám, Bodor Lovas Klub SE, 3. Ná-
nai Zoltán, Bácska Lovas NLNHE

Akadályhajtás, C kategória, egyes fo-
gat: 1. Guti Béla, Fülöpházi Lovas Egyesü-
let

Jubileumi fogat és akadályhajtó verseny

 „A második világháborúban Csong-
rádnál, a felrobbantott Tisza-hídnál jöttek 
át az orosz katonák „felszabadítani” a tér-
séget, majd haladtak tovább nyugatra. A 
Magyar Királyi Honvédség 1944 őszén 
százhúsz katonát küldött Bács-Kiskun és 
Csongrád megye határába, Tiszaújfalu (a 
mai Tiszaalpár részét képezi) és Bokros 
(ma Csongrád-Bokros) közé, ahol össze-
csaptak az oroszokkal, hogy megvédjék 
az egy évvel korábban felszentelt tiszaúj-
falusi Jézus Szíve Zárdatemplomot - ami 
egyébként ma is áll, és a Szent Benedek 
Leányai Társasága használja. 1944 októ-
berében a két megye határán, egy tanyá-
nál az orosz katonák elkaptak három ma-
gyar huszárt, akiket kivégeztek. A tanya 
tulajdonosa - életét kockáztatva - az éj 
leple alatt temette el a katonákat - a sírhe-
lyet keresztekkel jelölte meg és a család 
folyamatosan gondozta azokat. A római 
katolikus egyház később megáldotta a he-
lyet, valamint a tiszaalpári önkormányzat 
egy ideig rendszeresen tartott megemlé-
kezéseket. A HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisír-
gondozó Igazgatóságának adatbázisában 
nem szerepeltek az eltemetett huszárok 
- ez akkor derült ki, amikor József Révész 
csongrádi lakos néhány hónappal ezelőtt 
értesítette őket - a sírokról először 2017-
ben Tamás Koncz-Bisztricz készített fo-
tókat - ezt követően hosszas egyeztetés, 

információgyűjtés és engedélykérések 
után 2019. július 23-án a Belföldi Ha-
disírgondozó Osztály szakemberei feltár-
ták a sírt, amiben a Magyar Királyi Hon-
védség három huszára nyugodott. A fél 
méterrel a föld alatt fekvő hősi halottak 
földi maradványai - melyeket kegyeleti 
okokból kitakartam a képeken - épségben 
megmaradtak, ezen fölül a csizmák, egy 
kitüntetés, a gombok és néhány haszná-
lati tárgy is előkerült. A katonák mellett 
találtak még egy második világháborús 
páncéltörőfegyvert, melyről a rendőrsé-
gen keresztül a tűzszerészeket is értesí-
tették. Czidor Dániel, a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet 

és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi 
Hadisírgondozó Osztályának főelőadó-
ja érdeklődésemre elmondta: a tűzszer-
mentesítés folyamatban van, a katonák 
maradványait sikeresen exhumálták és 
Budapestre szállították, ahol a magyar 
hősöket katonai tiszteletadás mellett egy 
gyűjtőtemetőben helyezik majd végső 
nyugalomra. A Magyar Királyi Honvéd-
ség állományából több mint ötvenezer 
katonát még keresnek, akik közül most 
három előkerült a Bács-Kiskun és Csong-
rád megye közötti határúton.”

Forrás: Révész Gábor fotói facebook 
oldal 

HUSZÁROK KERÜLTEK ELŐ A MEGYEHATÁRNÁL
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Testületi hírek
7 csoport nagyobb létszámmal
indulhat ősszel az óvodában

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete július 30-i ülésén 
azt a döntést hozta, hogy a 2019. szep-
tember 1-jétől induló új 7. csoportban is 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján 
- a 2019/2020-as nevelési évben engedé-
lyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 4. mellékletében meg-
határozott maximális csoportlétszámnak 
20 %-kal történő átlépését.

Változás a Gondozási Központ
vezetésében

A Képviselő-testület Kőrös Lajosné, 
a Gondozási Központ vezetőjének ké-
relmére az intézménynél fennálló köz-
alkalmazotti jogviszonyát – beleértve az 
intézményvezetői megbízást is – közös 
megegyezéssel megszünteti. A jogvi-
szony megszüntetésének időpontja 2019. 
augusztus 31., azzal, ha a pályázati eljárás 
és a munkakör átadás szeptember hónap-
ban lesz, akkor 2019. szeptember 1-jétől 
legkésőbb szeptember 15-ig napi négy 
órában Kőrös Lajosné látja el az intéz-
ményvezetői feladatokat. 

Pályázatot írnak ki a Gondozási
Központ intézményvezetői

munkakörére
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a Gondozási Központ intézmény-
vezető munkakör (magasabb vezető) 
betöltésére. A munkavégzés helye: 6066 
Tiszaalpár, Dózsa György u. 71., közal-
kalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A 
vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 
2019. szeptember 16-tól - 2024. szeptem-
ber 15-ig szól. A munkakör 2019. szep-
tember 16. napjától betölthető. A pályázat 
elbírálásának határideje: szeptember 15. 
A pályázatot írásban, egy példányban, Ti-
szaalpár Nagyközség Önkormányzatának 
polgármesteréhez kell benyújtani szemé-
lyesen vagy postai úton lezárt borítékban 
az alábbi címre: 6066 Tiszaalpár, Árpád 
tér 1., dr. Vancsura István polgármester. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt a www.tiszaalpar.hu 
honlapon, és/vagy dr. Vancsura István 
polgármester nyújt, a 06-30/255-4495-ös 
telefonszámon.

Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. év II. félévi munkaterve
- szeptember: Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2020. évi fordulójához történő 
csatlakozás, Javaslat a téli síkosság men-
tesítési munkálatokhoz kapcsolódó felké-
szülésről, feladatokról

- október: Az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének módosítása 

– szükség esetén, Közbeszerzési terv mó-
dosítása – szükség esetén

- november: 2020. évi belsőelle-
nőrzési terv, Idősek és gyermekek kará-
csonya, Beszámoló a Polgármesteri Hiva-
tal 2019. évi munkájáról

- december: A képviselő-testület 
2020. évi I. félévi munkaterve

Hamarosan felújítják a Csokonai utca 
útburkolatát 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Csokonai utca 
útburkolatának felújításáról szóló kérel-
met megtárgyalta.  A Képviselő-testület a 
kérelemmel egyet ért, javasolja árajánlat 
kérését, az árajánlat kérésének határideje 
2019. szeptember 30. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert Cso-
konai utcában lévő kátyúk kijavításához 
szükséges munkák megszervezésére.

Ártalmatlanítják a magára hagyott 
csónakokat 

A Képviselő-testület az Alpári Tisza 
Horgászegyesület kérelmét megtárgyal-
ta, azzal egyetértett. A Horgászegyesü-
let vezetősége felhívást fog kibocsátani 
3 hónapos határidő kitűzésével, hogy a 
névtábla nélküli csónakok tulajdonosai 
jelentkezzenek és lássák el a csónakokat a 
vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011.
(XI.22.) NFM rendelet II-2. számú mel-
lékletének I.1.g.) pontja szerinti kötelező 
felszerelésekkel.

Az Aracsi pusztatemplomnál jártunk
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zata idén is részt vett az Aracsi puszta-
templomban tartott misén és ünnepi mű-
soron.

 Régi hagyomány, hogy július vé-
gén testvértelepülésünkre látogatunk, s 
a lakókkal karöltve meglátogatjuk ezt a 
majdnem elfeledett templomot.  Idén Ká-
sáné Marika egy gyönyörű verssel képvi-
selte Tiszaalpárt a rendezvényen. 

A gondola. hu-n megjelent tudósítás-
ból idézünk: 

„A szentmisét Mellár József, törökbe-
csei esperes-plébános celebrálta, a szent-
mise végén pedig Orosz Attila, bácskai 
református esperes és Dolinszki Áron, 
evangélikus lelkész hirdette az Igét. Vajda 
János, az Aracs Hagyományápoló Társa-
ság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki beszédében kitért a Pusztatemplom 

múltjára, amelyet mára már megismert 
a magyarság. Az emlékünnepség szóno-
ka Pásztor István, a VMSZ elnöke volt, 
aki bejelentette a június 8-ai anyaországi 
kormánydöntést, ami a Délvidéket érinti, 
a 11 vajdasági projektum megvalósulá-
sát, amely között kiemelkedő helyen áll 
az aracsi pusztatemplom, mint hosszú 
távú projektum, mert három-négy évet is 
igénybe vesz, mire az elképzelés a befe-
jezéséhez ér. Véleménye szerint fontos, 
hogy a szerbiai és a magyarországi mű-
emlékvédők folyamatosan egyeztesse-
nek, és hogy megvalósuljon a kivitelez-
hető terv, amire a magyar kormány 250 
millió forintot biztosított. Az emlékünnep 
alkalmával Dobai János, Torda polgár-
mestere egy díszoklevelet adományozott 
Vajda Jánosnak a húszéves kitartó, áldo-
zatos munkájáért.”
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Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy házas-

ságkötési szándékukat esküvőjük 
előtt legalább 3 hónappal jelezzék 
a plébániákon.

- Keresztelési lehetőségek augusztus-
ban.

 Alpáron 10-én szombat 10:00 
Újfalun 17-én szombat 10:00.

-   Nagyboldogassszony ünnepén/
parancsolt ünnep szentmisék 
aug.15./:

 Újfalun    11:00,   Alpáron 19:00
-   Újfalui templom búcsúja augusztus 

18-án vasárnap 10:00.
 Az ünnepi szónok Főtisztelendő 

Dr. Várszegi Asztrik emeritus pan-
nonhalmi Főapát Úr lesz. E vasár-
nap Alpáron csak este 18:00-kor 
lesz szentmise.

-   Betegek kenete szentségét szentmi-
sében szolgáltatjuk ki

 augusztus 23-án pénteken 19:00 
Újfalun

 augusztus 24-én szombaton 19:00 
Alpáron

 18:00-tól gyónási lehetőség.
- Terményáldást végzünk augusztus 

25-én vasárnap
 Alpáron 9:00, Újfalun 11:00

A közelgő augusztus 16-i kézilabda 
pálya avatás alkalmából egy „tanmese” jel-
legű régi cikket tallóztam az e havi Alpár 
Anno sorozatba. Az egykori cikk címe: „Az 
alpári gazdák kijavították az iskolájukat.” 
Íme maga a cikk: „Annak idején, mikor a 
város a pusztai iskolákat kijavíttatta, az al-
pári iskolát mostoha gyermekként kezelte. 
A mérnöki hivatal szerint az alpári iskola 
azért nem jöhetett javítás alá, mert olyan 
rossz állapotban volt, hogy a helyrehozá-
si költségek mintegy 50-60 ezer koronát 
emésztettek volna fel. Így tehát a tanács 
lemondott a kijavításról és ebbe belenyu-
godott az iskolaszék is. Az alpári gazdák 
azonban folyton sürgették az iskola kija-
vítását, mert a düledező iskolában a tanítás 
szünetelt. – Végre megunták a sok utánajá-
rást és munkához fogtak. Példát mutattak 
rá, hogy ne másoktól várjunk mindent. És 
közös erővel rendbehozták az iskolaépüle-
tet. Tegnap a mérnöki hivatal megbízásából 
egy magánvállalkozó építész járt kint és 
megszemlélte az iskolát. Jelentése szerint 
az iskola jókarban van, a tanítás azonnal 
megkezdhető. Az iskolaszék Polyák Mag-
dolna tanítónőt küldte ki a kijavított isko-
lába.” 

 A cikk burkolt üzenetét nem ecsetel-
ném, inkább mindenkit arra buzdítanék, 
hogy fogjanak össze, persze először kell 
egy megfelelő koncepció, amely célként ott 
lebeg minden segíteni szándékozó fejében, 
akkor is, amikor csinálni kell a dolgokat, 
nem csak vitázni és politizálni. 

 A fent idézett cikk a Kecskeméti Köz-
lönyben jelent meg 1920 októberében. 
Kereken 100 év telt azóta, és bizony ebből 
is látszik: Nincs új a nap alatt.

Zsigó Ferenc 

ALPÁR ANNO:

Köszönet nyilvánítás!
Hálás szívvel mondunk köszönetet a 

rokonoknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak

akik felejthetetlen drága szerettünk

TÚRI ISTVÁNNÉ
TÓTH MÁRIÁT

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Augusztus végén
véradás

Figyelem! Augusztus végén ismét 
lesz lehetőség véradásra települé-
sünkön! Augusztus 30-án, 9-12-
ig várják az önkéntes véradókat a 
Magyar Vöröskereszt munkatársai 
a Művelődési Ház nagytermében!

Akiket nagyon vártunk: Bobán Márkó József (Anyja neve: Módra Nikolett), Pat-
kós Noel (Patkós Anna), Kálmán Tamara (Bartucz Annamária), Nagy Fanni (Izsó Ilo-
na Klaudia), Vadasdy Botond (Hargitai Anita), Lévai Kristóf Milán (Freivolt Brigitta), 
Csiszér Kevin Viktor (Horváth Krisztina Barbara)

Akik házasságot kötöttek: Biró Barna és Sip Ilona (07.15), Maradics Imre és Ko-
csis Edit Erzsébet (07.19.), Mikula Roland és Kis Angéla (07.20.), Jámbor Zoltán és 
Ajtai Anna Borbála (07.22.) Nemes Nándor Vince és Jordán Izabella (07.26.), Lakatos 
Bernát és Bartha Ilona (07.27.), Czimer Illés és Pintér Nikoletta (07.27.)

Akiktől búcsúztunk: Sugár Józsefné Győri Julianna (1934), Kercza Györgyné 
Róth Anna (1935), Székedi Károly Ferencné Turi Erzsébet (1932), Turi Istvánné Tóth 
Mária (1925), Nagy Mária Katalin (1942)

Anyakönyvi hírek

Gyors nyomdai munkák a
Kécske Nyomda Kft-nél

Új digitális nyomdagépeinken 
rövid átfutási idővel színes szó-
rólapok, plakátok, kiadványok 
gyártását vállaljuk. Akár 1 pél-
dánytól, akár 1 nap alatt! Fény-
másolás megvárható!

Kécske Nyomda Kft.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel/fax: 0676/441-519
e-mail: kecskenyomda@gmail.com

MEGHÍVÓ
RÉSZVÉTELI FÓRUM, 2019. SZEP-
TEMBER 02.

A részvételi fórum során a TOP-5.3.1.-
16-BK1-2017-00009 azonosítószámú 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” 
Közösség fejlesztés” Tiszaalpár, Lakite-
lek, Nyárlőrinc című projektről esik szó.
Fórum témája: Miről is szól a projekt, 
mit kell tudni róla, hol tartunk, mik a ter-
veink a továbbiakban.
Mivel a közösségek számára elengedhe-
tetlen fontosságú a folyamatos fejlődés 
biztosítása, ezért a cselekvési tervben 
meghatározott programok, akciók, ren-
dezvények kerülnek értékelésre.

Helyszín: 6066 Tiszaalpár, Dózsa György 
u. 2. Művelődési Ház, Kamara terem.

PROGRAM:
10:00 - 11:00 BESZÉLGETÉS

Tiszaalpár, 2019.07.30.

Dr. Vancsura István
Polgármester
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A felkészülés hajrájához érve
Labdarúgó utánpótlás csapataink életében 
változás történt, mivel U-14-es csapatot 
nem indít az Egyesület ebben az évadban, 
helyette U-16-os csapatot indít versenysze-
rűen.
U-16-os csapatunk már el is kezdte a fel-
készülést a bajnokságra, a szakmai munkát 
egyelőre Kádár Tibor végzi.
U-9-es és U-11-es csapatunk is elkezdi  a 
felkészülést, mivel augusztus 24-én, Tisza-
alpár ad helyszínt egy nemzetközi U-11-es 
tornának.
A 11 évnél fiatalabbak részére ismét meg-
rendezésre kerül, idén nyáron már másod-
szor, a nagy sikert aratott futballtábor.
U-13-as csapatunk augusztus végén kezdi 
el az edzéseket.
________________________________
U-19-es és felnőtt csapatunk folyamatosan 
végzi a felkészülést 2019/2020-as bajnoki 
évadra.
A felnőtt csapatról, Kádár Tibort, a gárda 
edzőjét kérdeztük:

- Az előző évad, tavaszi idényének kö-
zepén vetted át a felnőtt labdarúgó csa-
pat irányítását. Mire volt elég az eddig 
eltelt idő?

Lassan 6 év telt el, mikor utoljára irá-
nyítottam a felnőtt csapatot. Az utolsó fél 
évemben, egy küzdős, passzos, motivált Ti-
szaalpárt hagytam a hátam mögött. Viszont 
most visszatérve, majdnem, hogy ez lesz 
újra a feladatom. Nagyon nehéz 7 mérkő-
zésre ültem le a kispadra, mivel kondi és 
elképzelés nélküli csapatot kaptam meg. 
Sőt, a szezon végére a fél csapat lesérült, 
az „agyonedzettség” miatt. Jelenlegi első 
feladatom, hogy mindenki részt vegyen 
legalább heti egy edzésen, ami eddig ta-
lán sikerül is. A fél szezon rá fog menni a 
kondi visszaszerzésére. Még nem ismerem 
annyira a csapatokat, mivel tavaly az U19-
es és U14-es csapat élére tértem vissza. 
Folyamatosan gyűjtöm az információkat 
az ellenfelekről. Biztosan képben leszek a 
bajnoki rajtra. 

- A bajnokság befejeztével rengeteg 
név felmerült a csapatnál, mint lehetsé-
ges játékos. Sikerült azokat a játékoso-
kat leigazolni, akiket szerettél volna? 
Kik az új érkezők, illetve távozók?

Nagyon kevés jelenleg a helyi játékos. 
Sajnos ez a megyében igen elterjedt. Sze-
rettem volna elsősorban a régi helyi játéko-
sokat visszahívni, sajnos ez nem sikerült. 
Mivel új játékrendszerben játszunk, meg 
szeretném szüntetni a régi középhátvédes 
rendszer és két belső védővel akarok játsza-
ni, ezért két olyan játékost szerettem volna, 

akik ezt rutinból lehozzák. Erre a posztra 
érkezett Murányi Attila, a futballberkekben 
jártas embereknek biztosan jól cseng ez 
a név, illetve Gyenes Zsolt érkezett, ő ta-
vasszal a Pálmonostora csapatát erősítette, 
előtte a szebb napokat megélt Hetényegy-
háza játékosa volt. Ő belső középpályán is 
használható, ha Pásztor összeszedi magát, 
Gyenes egy sorral előrébb mehet. Nem volt 
a csapatnak ütköző középpályása, ezért a 
Lakitelekből szerződtettem a mindössze 
19 éves Farkas Norbertet. Technikailag is 
rendben van a srác és igen agresszív. Ilyen 
játékos nagyon kellett a középpályára a kre-
atív játékosok mellé. Talán a legnagyobb 
igazolást hagytam a végére, a megyei első 
osztályból érkező Szabó Gábort. Kiváló 
képességekkel rendelkezik, középpályán 
és a támadószekcióban egyaránt bevethető. 
Borsi távozása után, ezt a posztot szeret-
ném vele befoltozni.

Borsi Sándor már nem szeretne focizni, 
viszont kérésemre, azokon a meccseken, 
ahol meg leszünk szorulva létszámilag, il-
letve csatárposzton, vállalja a játékot. 

Csertő Gábor és Csertő Bence igazolt el 
tőlünk, ők Pálmonostorán folytatják pálya-
futásukat.

Köszönjük eddigi munkájukat, minden 
jót és sok sikert kívánunk nekik!

Túri Zsolt súlyos sérülése után, Verebé-
lyi fogja védeni a kapunkat. Úgy gondolom 
az ő visszatérése nagy erősítés részünkről. 
A képességei alapján a jelenlegi mezőny, 
egyik legjobb kapusa. Tarjányi András heti 
egy alkalommal foglalkozik vele, hogy 
minél gyorsabban visszahozza régi, kiváló 
formáját. 

- Mi a helyzet a helyi, tiszaalpári já-
tékosokkal, illetve a Tiszaalpáron nevel-
kedő játékosokkal? Van arra esély, hogy 
belátható időn belül újra nagyrészt helyi, 
illetve helyi kötődésű játékosokkal álljon 
fel a csapat?

Sajnos előreláthatólag 4-5 évet ki kell 
húznunk a több vidéki játékossal. Jelen-
leg Nemes és Kása beépítésére teszem a 
legnagyobb hangsúlyt. Talán még később 
Czingel lesz, aki ha edz és alázattal focizik, 
bekerülhet a csapatba. Az U14-es csapatból 
Novák Zoli és Lingurárin Sanyi, aki talán 
17 évesen odaférhet a felnőtt csapatba, vi-
szont ezért meg kell szakadniuk edzésen 
és mérkőzésen egyaránt. Szerencsére jó az 
utánpótlásunk, ezért biztos vagyok benne, 
nem olyan sok időn belül, több lesz a helyi, 
mint a vidéki játékos. 

- Hogy zajlik a felkészülés? Sajnos az 
edzéslátogatottság az elmúlt időszakban 

probléma volt, az új játékosok érkeztével 
ez, mennyire fog megváltozni?

Az új játékosok kötelezve vannak, heti 
egy edzésre. Az elmúlt időszakban, a fel-
készülés alatt egész jó az edzéslátogatott-
ság, viszont lehetne sokkal jobb is. Heti két 
edzés, illetve hétközi hétvégi meccsekből 
áll a felkészülés. 

- Az első hat fordulóban találkozik a 
csapat a Hirös-Ép, a KHTK II. és a La-
kitelek csapatával is. Mit vársz az őszi 
szezontól? Vannak kitűzött célok az ősz, 
illetve a bajnokság végére?

Nagyon nehéz sorsolást kaptunk, úgy 
hogy teljesen új játékrendszert képviselünk 
majd. Kijöhetünk jól a dologból és kijö-
hetünk rosszul. Meccsről meccsre építke-
zünk, nem tervezek. A vezetőség elvárása a 
6. hely. Reméljük ezt tudjuk teljesíteni.

- A felnőtt csapaton kívül, te vagy az 
U-16-os és U-19-es csapat edzője is. Hogy 
bírod ezt a rengeteg feladatot?

Az U16-os csapatnak egyelőre csak az 
edzéseit tartom. A mérkőzéseken később se 
tudok részt venni. Az U16 és U19 egy idő-
ben kedden és csütörtökön 17:30 és 19:00 
között kerül megrendezésre, később fél 
órával hamarabbi kezdési időpont lesz. 

A felnőtt csapat edzését szintén ked-
den és csütörtökön 19:00 és 20:30 között 
tartom. 

Szóval két húzósabb délutánom lesz a 
héten, úgy gondolom ezt még lehet bírni. 
Az U19-es mérkőzés a felnőtt előtt van, 
szóval ezt is meg tudom egyelőre oldani. 
Szerencsére ragaszkodnak hozzám az ifis-
ták, kérték, hogy ne menjek el, nyilván ez 
is motivál.
________________________________

A női és a férfi kézilabda csapat is el-
kezdte az edzéseket, melyet hamarosan már 
az új kézilabda pályán végezhetnek.

A hivatalos megnyitó augusztus 16-án, 
pénteken lesz, amelyen a különféle progra-
mok mellett, a 209-szeres, magyar váloga-
tott kézilabdázóval, Nagy László is talál-
kozhatnak az érdeklődők.

Mindenkit sok szeretettel várnak a 
Szervezők!

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!

További információt csapataink mérkő-
zéseiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:

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

Fábián Róbert
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Fuss Tiszaalpár
I. Tiszaalpári Futóverseny

A verseny célja: Az egészséges élet-
mód és a testmozgás terjesztése. Egy 
profi futóverseny keretében, szabadidős 
sportolási lehetőség biztosítása a futást 
kedvelő tiszaalpári és környéken élő em-
berek, családok részére. A futóversenyek 
hangulatának fantasztikus élményét kí-
vánjuk nyújtani a kezdő sportolóknak és 
azoknak, akik még ezután fogják elkez-
deni a rendszeres sportolást.

Időpont: 2019. augusztus 18.
Helyszín: Versenyközpont, rajt, cél: 

Tiszaalpár Sportpálya
A verseny rendezője: Tiszaalpár Ön-

kormányzata
A verseny fő támogatója: Tiszaalpár 

Önkormányzata
A verseny szervezője: Találj egy célt! 

SE
Támogató: Perfetto Gym And Fitt-

ness Club (Tiszakécske)

Távok:
GYEREK FUTAM 1 km
FELNŐTT TÁVOK 7 km egyéni (1 
kör), 14 km egyéni (2 kör)
Útvonal:
A verseny útvonala aszfalt
Rajtidőpontok:
9:45 GYEREK FUTAM 1 km
10:00 – FELNŐTT TÁVOK 7 km egyé-
ni,
14 km egyéni

Figyelem! Minden indulón a neve-
zéssel nyilatkozik arról, hogy egészséges 
és felkészült a táv teljesítésére. Javasol-
juk minden versenyzőnek, hogy vegyen 
részt orvosi vizsgálaton a rajtot megelő-
ző három héten belül. Fiatalkorúak szá-
mára szülői beleegyezés szükséges, amit 
a nevezéssel hagy jóvá.

Szintidő: Mindenkit megvárunk!
Résztvevők: Versenyre nevezett, rajt-

számmal rendelkező versenyző vehet 
részt.

A NEVEZÉS INGYENES, DE LÉT-
SZÁMLIMIT VAN!!!

A versenyen 250 fő részvételével 
zajlik. A résztvevőknek a meghirdetett 
elektronikus nevezési felületen szüksé-
ges regisztrálniuk a regisztrációs idő le-
járata előtt, azaz legkésőbb 2019.08.11-
ig. Az első 250 regisztrációt fogadjuk be!

HELYSZÍNI NEVEZÉSRE NEM 
LESZ LEHETŐSÉG! Megértéseteket 
köszönjük!

Előnevezés módja:
A http://korido.hu/2019Tiszaalpar ol-

dalon.
Rajtszám átvétel: 2019.08.18-án 

8:00-tól a versenyközpontban felállított 
sátorban Rajtszám átvételére kizárólag 
a helyszínen, a versenyközpontban lesz 
lehetőség.

Eredményhirdetés: 11:30 h-tól a ver-
senyközpontban

Időmérés:
Chip-es időmérés – A chipet a hasz-

nálati utasítás szerint a versenyen végig 
viselni kell.

A rajtszámot összehajtani, összegyűr-
ni tilos! A rajtszámot a ruházaton kívül, 
elől, a kapott 4 db biztosító tűvel kell 
rögzíteni, a rajtszám 4 sarkánál feltűzve.

Frissítés:
Körönként 2 frissítő állomással
Díjazás:
Minden teljesítő befutóérmet kap.
Az abszolút 1 helyezett női és férfi 

kategóriánként havi bérletet nyer a Per-
fetto Gym edzőterembe.

Mind a három táv I-III. helyezett női 
és férfi teljesítői serleget nyernek. A díja-
zás nem a beérkezés sorrendjében törté-
nik, hanem a nettó időmérés alapján!

Mi várja a nevezőket?
Részvételt a versenyen
Frissítést
Egyedi oklevél, amely a nevezési fe-

lületről lesz letölthető
ÚJDONSÁG!!!
Nálunk a befutódról fotó helyett IN-

GYENES VIDEO készül a célba érkezé-
sedről, amely a nevezési felületről lesz 
letölthető

Egyedi rajtszám
Chipes nettó időmérést
Befutó energia- és folyadékpótlást
Fantasztikus hangulatot és jó kedélyű 

futótársakat
Egyéb tudnivalók: WC és öltöző: A 

versenyközpontban
Nyitva tartás: 8:00 – 12h között.
Parkolás: A versenyközpont közelé-

ben lévő utcákban.
A szervezők fenntartják a mindenko-

ri és mindenre kiterjedő változás jogát, 
melyet a nevező (versenyző) a nevezés 

leadásával egy időben visszavonhatatla-
nul elfogad!

Kiegészítő rendelkezések
Versenyen csak arra regisztrált, neve-

zett, rajtszámmal rendelkező versenyző 
vehet részt.

Előnevezés csak abban az esetben ér-
vényes, hogyha a versenyző a megadott 
elektronikus felületen a regisztrációt, 
a határidő lejárata előtt elvégzi. Eltérő 
esetben a nevezését töröljük.

Azon versenyző esetében, aki a re-
gisztráció után nevez, a beérkezett neve-
zést érvénytelennek tekintjük.

A versenyző köteles a verseny teljes 
ideje alatt, jól látható módon viselni a 
szervezőtől kapott, biztonsági kapcsok-
kal a pólója elejére erősített rajtszámot.

A versenyző köteles az úgynevezett 
“fair play” elveit a verseny során betar-
tani, másik sportolót versenyében nem 
akadályozni.

A versenyző köteles a Szervezők 
utasításait betartani. A nevező hozzá-
járul ahhoz, hogy a versenyen készült, 
a nevezőt ábrázoló kép-, mozgókép- és 
hangfelvételeket a rendező és a szervező 
saját hirdetéseiben, marketing- és reklám 
kampányaiban kitakarás nélkül felhasz-
nálja.

A versenyző, illetve az ő törvényes 
képviselője a nevezés elküldésével és a 
regisztráció megtételével vállalja, hogy 
edzettségi állapota megfelelő a verse-
nyen való részvételhez, elfogadja, hogy 
a versenyszabályzat betartása minden 
résztvevőre nézve kötelező és semmi-
lyen követeléssel nem élhet a verseny-
rendezők és a versenyrendezők felé.

A verseny idején és helyszínén rek-
lámtevékenység folytatása csak a ren-
dező írásos hozzájárulásával engedé-
lyezett, amit a tevékenységet folytató 
felszólításra köteles bemutatni! A rende-
ző engedélye nélkül reklámtevékenység 
nem folytatható.

Nevezéssel és versennyel kapcsolatos in-
formációk:
E-mail: talaljegycelt@gmail.com Tele-
fon: +36304077000
JÓ FUTÁST KÍVÁNUNK!
A versenyre az alábbi linken lehet re-
gisztrálni:
http://korido.hu/2019Tiszaalpar_reg…
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 5.500 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

Tóth Gyorsszervíz
Személy- és kistehergépjárművek

javítása, mentése,
általános karbantartása.

Tel.: 20/333 20 68 
és 20/313 34 97

Új könyvek a 
könyvtárban

Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok
Bosnyák Viktória: A nagy szinonima-hadjárat
Hilary Boyd: Csütörtökön a parkban
Csikász Lajos: Arany és vér
Csikász Lajos: Vörös-kék lobogók
Libby Deutsch: Hogyan működik a világ?
Kacagtató (Gróh Ilona vál.)
Julie Klassen: A társalkodónő titka
Jenni Petanen: Hajfonás
Chiara Piroddi: Játékos feladatok: Az évsza-
kok
Mary Jo Putney: Fekete özvegy
Julia Quinn: Esküvő lesz
Julia Quinn: A másik Miss Bridgerton
Yann Rougier: Természetes fájdalomcsilla-
pítók
Geronimo Stilton: Az Internet kalóza
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Karbantartó

munkára, 
4 órás munkavégzésre, 

lánggal is hegeszteni tudó 
mg-i gépszerelőt –

géplakatost keresünk
Csongrád-Bokrosra. 
Nyugdíjas is lehet.

Gépkocsi szükséges
Jelentkezés: H-P: 7-15 óráig 
Telefon: +3630/ 220-7640
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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
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 leadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartási időben.Ahirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk.Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.Csakhirdetési
szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* GÉPKOCSIVEZETŐ:  A Czinege Manu-
faktúra Kft. gyakorlattal rendelkező gépko-
csivezetőt-raktárost keres. Elvárások: „B” 
kategóriás jogosítvány, min. 3 év tapasztalat 
kisteherautó vezetésében, jó fizikum, problé-
mamegoldó képesség, önálló munkavégzés, 
csapatszellem. Főbb feladatok: áru összekészí-
tés, áruszállítás, fizikai anyagmozgatás. Amit 
kínálunk: bejelentett állás,  munkavégzés: 
hétfőtől péntekig, stabil munkahely. Jelent-
kezni: a gabor@czinegemanufaktura.hu email 
címen, vagy a 30/686 2398  telefonszámon 
lehet.
* Új állapotú, összecsukható gördíthető járó-
keret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 40 000.- 
Tiszaalpár, Dobó u.2. Tel: 76/421-576 (16 óra 
után lehet érdeklődni)
* Ülőgarnitúra eladó zöldes színben 3-2-1 ki-
nyitható fekhellyé alakítható elemmel, IKEA 
fotelágy, IKEA szétnyitható ágy, gyümölcs-
centrifuga, fa éjjeli szekrények, fa sarokülő 
konyhába. Telefonom 30/573-3750 érdeklődni 
a délutáni órákban kérném.
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő aj-
tófélfa eladó. Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezé-
sét várom. Tel.: 30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, pa-
lackos gáztűzhely, Zepter porszívó, mobil 
gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós konyhabú-
tor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 2x3 
szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike kerék-
pár, EPSON nyomtató, ORION DVD lejátszó 
eladó. 0670/581-3095
* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső ház-
rész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, kamra. 
Felújításra szorul. Irányár: 7.5millió Ft. Érd: 
06-20-38-33-447
* 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. Min-
den 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, 
bejárati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 
06/70/659-4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új ta-
gok jelentkezését 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 
eladó. 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. Érdeklőd-
ni: 70/3771796 .
* Eladó 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 Tiszaalpá-
ron. Tel.: 30/624-1068
* Ágyneműtartós, fejtámlás heverők olcsón 
eladók. 4 db, többféle. 7000.- Ft/db. Érd.: 
76/656-970
* Kis családi ház eladó gáz fűtés, fürdőszoba. 
Irányár: 3 200 000.- Köztársaság u. 20. Tel.: 
30/300-4387
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 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 szek-
rény kis hibával, 6000.- Ft. Érd.: Tiszaalpár, 
Dobó u.2. Tel.: 76/421-576
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány. Tel: 06-30-531-0937
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 
szobás, központi fekvésű családi ház eladó. Ár 
megegyezés szerint. Érd.: 06/30/624-1068
* 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 el-
adók. Tel: 06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC 
SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Alkot-
mány 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: hagyatékból maradt kihúzható re-
kamié két fotellel (15.000 Ft). Kihúzhatós 
rekamié két fotellel és két székkel (30.000 Ft).
* Három részes szekrénysor (10.000Ft) Érdek-
lődni 17:00 után. Tel: 76/424-293
* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló van 
eladó. Tel.: 76/424-290.
* Családi ház eladó! 120 m², összkomfortos 
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 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 meg-
egyezés
szerint. Érdeklődni:70/361-53-77
* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló, 
egy 5 tonnás fogaskerekes hévér, egy 4 lábú 
honvédségi gáztűzhely, 2 db 2-3 hektóliteres 
hordó, egy 100 literes szőlőprés, egy kis for-
dulatos villanymotoros köszőrűgép, 2 db ser-
tésszállító ketrec, 2 db jó minőségű vasvályú, 
egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 30/335-74-73

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

takarító, konyhai kisegítő 

A jelentkezési dokumentum:
fényképes önéletrajz, amelyet az

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

Intézmény portáján.

Kérjük, jelentkezésében adja meg,
hogy melyik munkakör érdekli.
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