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Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díjjal
jutalmazták munkájukat

Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2019. augusztus 17-i 
ünnepi testületi ülésén tisz-
teletének és nagyrabecsülésének 
kifejezéséül „Tiszaalpár 
Nagyközség Szolgálatáért” 
díjat adományozott négy olyan 

személynek, akik a közelmúlt-
ban vonultak nyugdíjba, s több 
évtizeden át ívelő szakmai 
pályafutásuk alatt munkájukkal 
segítették településünk gene-
rációit.

A testületi ülést dr. Vancsura 
István polgármester nyitotta meg, 

aki először a Képviselő-testület 
tagjait, majd az ünnepelteket, s 
azok hozzátartozóit köszöntötte. 

Ezt követően Horti Sándor és 
felesége szólaltatta meg a hegedűt, 
melyet a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda munkatársai-
ból álló kórus kísért énekszóval. 
A „kis alkalmi énekkar” ezzel 
a meglepetéssel kedveskedett a 
díjazottaknak. 

Elsőként dr. Puliusné Sárdi 
Mária nyugalmazott intéz-
ményvezető, majd Novák Imréné 
nyugalmazott óvodapedagógus, 
Ignácz Tibor Zoltánné nyugalma-
zott óvodapedagógus, majd pedig 
Maróti Pál nyugalmazott pedagó-
gus, tanár vehette át az elismerést 
igazoló oklevelet, valamint pla-
kettet a polgármester úrtól. 

Az ünnepély végén többek 
gratuláltak a kitüntetéshez, az 
eseményt ünnepi állófogadás 
zárta. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az ünnepségen elhangzott, lentebb 
olvasható laudációkat Turiné dr. Borvák 
Erzsébet, településünk aljegyzője állította 
össze. 

Dr. Puliusné Sárdi Mária 1951. no-
vember 3-án született, Baján. Az általános 
iskolát Felsőszentivánon végezte, majd 
1966-ban a Bajai Tóth Kálmán Gimnázi-
um és Vízügyi Szakközépiskola tanulója 
lett, ahol 1970-ben leérettségizett. 1972-
ban szerzett védőnői oklevelet a Szegedi 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Kar Védőnőképző Karán.

Iskolai tanulmányai befejezését köve-
tően 1972. augusztus 1-jén védőnőként 
kezdett el dolgozni  Tiszaalpár nagyköz-
ségben. Tudásával és gyakorlati tapasz-
talatával segítséget nyújtott a kismamák-
nak.

1975. június 7-én házasságot kötött 
Dr. Pulius Tibor körzeti főorvossal. 1976. 
november 22-én született meg első gyer-
meke, Nóra, majd 1979-ben megszületett 
a következő gyermeke, Kornélia is. 

A gyermekgondozási szabadság le-
telte után, férje mellett, a II. számú házi-
orvosi körzetben kezdett el dolgozni or-
vosírnokként. 

1984-ben Tiszaalpáron egy harmadik 
körzetet létesítettek, dr. Szántó Ágnes 
gyermekorvosként működött, tehát a köz-
ségnek valamennyi gyermeke a hatáskö-
rébe tartozott. Ennek köszönhetően 1985-
től kezdődően dr. Puliusné Sárdi Mária 
ismét védőnői feladatokat látott el telepü-
lésünkön. Szakmai munkáját a pontosság, 
lelkiismeretesség jellemezte. A felettes 
szakmai vezetőség is mindig elégedett 
volt munkájával. 

1994. február 1-jétől kezdődően egé-
szen nyugdíjba vonulásáig, 2012. szep-
tember 30-ig dr. Puliusné Sárdi Mária 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
egyik intézményének, a Tiszaalpári Gon-
dozási Központnak a vezetését látta el. 
Példamutatóan gondoskodott arról, hogy 
az időskorú emberek jól érezzék magukat 
az intézményben és otthonosan töltsék el 
ott mindennapjaikat. Az otthon dolgozói 
is nagyon szerették őt. 

Az intézményvezető feladatok ellátá-
sa mellett dr. Puliusné Sárdi Mária köz-
szereplést is vállalt; hiszen valamennyi 
választási cikluson keresztül önkormány-
zati képviselőként tevékenykedett és bi-

zottsági elnöke volt az Egészségügyi és 
Szociális Bizottságnak.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük 
ki dr. Puliusné Sárdi Máriának, hogy ezt a 
40 évet áldozatos munkáját, a tiszaalpári 
lakosok teljes megelégedésére, a települé-
sünkön élőkre áldozta.

Novák Imréné 1978 júniusában sze-
rezte meg felsőfokú óvónői képesítését 
Kecskeméten. Szakmai gyakorlatát ké-
sőbbi munkahelyén végezte. Már ekkor 
vezetői teendőkkel bízták meg. Felada-
tait növelte, hogy ebben az időben kel-
lett előkészíteni és elvégezni az óvoda 
átköltöztetését a nagyobb férőhelyigény 
miatt. Az udvar felszerelése, az eszközök 
beszerzése, az „otthonteremtés” súlya és 
felelősségteljes feladata teljes egészében 
rá hárult. Mint ekkor, a későbbiekben is 
odaadóan viszonyult a feladatokhoz, si-
keresen teljesítette azokat. Kapcsolatte-
remtő képessége, szakmájának szeretete, 
átlagon felüli problémamegoldó képessé-
ge, kötelességtudata egész eddigi életút-
ját végig kísérte. Egyetlen munkahelyén 
negyven éven át ívelő sikeres életpályát 
tudhat maga mögött. Pályatársai közül 
hamar kitűnt szorgalmával, új nevelési 
módszerek felkutatásával és bevezeté-
sével, azok bátor alkalmazásával. Külö-
nösen jó szervezői készségét dicsérik a 
társadalmi munkában készült óvodai ját-
szótér felújítások, a környezet szépítésére 
indítványozott szülői megmozdulások. 
Nem csak a környezetkultúrára irányu-
lóan, de eszközállományának gyarapí-
tásában is sokat lendített az óvoda hely-
zetén. Sikeres nevelői tevékenységének, 
kimagasló szakmai tudásának széles körű 
megismerése érdekében számtalan alka-
lommal szervezett tudásmegosztó mód-
szertani foglalkozásokat saját kollégái, 
de térségünk pedagógusai körében is. Tu-
dásmegújító igyekezetét jól jellemzi az a 
számos (több száz órányi) továbbképzés, 
amelyeknek elvégzése saját belső igényé-
ből fakadt. Példamutató munkája mellett 
aktív közéleti tevékenységet végzett.

Óvodánk életéről, tevékenységéről 
rendszeresen publikált óvodai kiadvá-
nyokban, a helyi Hírmondóban, vala-
mint országos szakmai lapokban is . 
Óvodavezető-helyettesi feladatai mellett 
önként vállalt megbízatásainak minden 

alkalommal igyekezett maradéktalanul 
eleget tenni. Jellembeli tulajdonságai kö-
zül kiemelkedő csendes, segítőkész ud-
variassága, amely határozott, céltudatos 
mentalitással párosul. Ezen tulajdonságai 
alapján már fiatal korára nagy köztiszte-
letet vívott ki munkatársai, a szülők és 
a település lakossága körében, később a 
térségünk közéletében is. Bábszakkört 
szervezett felső tagozatos gyermekeknek, 
majd kollégáit is bevonva megalapította a 
Csiribiri Bábcsoportot, amely több évti-
zede működik, számos sikert tudhat maga 
mögött (óvodai és települési rendezvé-
nyeken, találkozókon, társintézmények-
ben szervezett fellépések). A Zöld Óvoda 
mozgalom élenjáró személyisége, mára 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da megszerezte az Örökös Zöld Óvoda 
előkelő címet, ami jelentős részben az ő 
tevékenységének köszönhető (így sikeres 
pályázatok készítése, érzékenyítés intéz-
ményi szinten kívüli pedagógus-körök-
ben is). Az óvodánkban 2014-ben szer-
vezett KTF-konferencia szervezésében 
is kiemelkedő munkát végzett. Az óvoda 
udvarának folyamatos szépítése, felsze-
reltségének növelése szintén a szívügye 
volt. 

Számtalan ötletét sikerült megvalósí-
tani, amelyeknek kivitelezésében is hatha-
tós segítséget nyújtott (kemence, díszkút, 
tűzrakó hely, interaktív táblák – az óvoda 
udvarának szépségét a 2016-ban nyert 
Virágos Magyarországért Díj is elisme-
ri). Kollégáinak segítése, patronálása fo-
lyamatosan meghatározta mindennapjait. 
Az óvodai rendezvényeink színvonalát 
ötleteivel, újszerű szervezési módokkal 
emelte. Kezdeményezésére, az alkotók-
kal kialakított együttműködés gyümöl-
cseként kopjafa, emlékoszlop, faragott 
anyaszobor díszíti az óvodát. Nemzeti és 
egyházi ünnepeink méltó megünneplésé-
re mindig nagy hangsúlyt fektetett. Nem 
csak mondandójában, de a külsőségekben 
is megjelenő tiszteletadás mélyen beivó-
dott a gyermekek, családok tudatába, fe-
lejthetetlen pillanatokat szerezve minden 
részt vevőnek egyaránt. Rendkívül sokat 
tett az óvoda hírnevének öregbítésében. 
Az új óvodaépületek átadó ünnepségei-
nek szervezésében, országos Tekerőlan-
tos Fesztiválunk évenkénti előkészítő 
munkálataiban folyamatos szereplő. 

Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díjjal
jutalmazták munkájukat
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Köszönetünket és hálánkat fejezzük 
ki Novák Imrének, akinek tartalmas és 
gazdag, emberi értékeiben kiemelkedő 
szakmai életútjának valamennyi érdemét 
felsorolni lehetetlen. A volt óvodások, 
családok, kollégák tisztelettel és elisme-
réssel adóznak munkássága előtt.

Ignácz Tibor Zoltánné 1979-ben sze-
rezte meg óvónői oklevelét Kecskeméten. 
Tudatosan készült a pályára, gyermekkora 
óta e cél lebegett a szeme előtt. Szakmai 
tudása nagyfokú gyermek- és hivatássze-
retettel párosult. Ez a szeretet kölcsönös 
volt, neveltjei folyamatosan visszajártak 
hozzá, gyermekeiket is az Ő szárnyai alá 
hozták az óvodába. Önmagával szemben 
egész pályafutása alatt magas követelmé-
nyeket állított. Példás felkészültségével, 
pontos, precíz és tartalmas írásbeli mun-
káival, munkafegyelmével kitűnő és kö-
vetendő példát nyújtott pályatársainak is. 

Ötleteit könnyedén öntötte formába ki-
váló kézügyességével. Dekorációi, szem-
léltető eszközei, az általa készített játékok 
és bábfigurák időtálló, ízléses és értékes 
alkotások. 

Kiváló kapcsolatteremtő képességével, 
empátiájával életre szóló munkatársi köte-
lékeket alakított ki. Belső hospitálásokon, 
bemutató foglalkozásokon osztotta meg tu-
dását, számtalan hallgató óvodai szakmai 
gyakorlatát irányította sikeresen a pálya-
futása során. Számára mindig fontos volt 
a kollégák szakmai támogatása. Az első 
sikeres Zöld Óvoda-pályázat óta a munka-
közösség tagja volt, amelyet közel egy év-
tizedig vezetett. A pályázatok elkészítésé-
ben aktív szerepet vállalt, az óvoda „zöld 
törekvéseit” szívügyének tekintette. Az 
Erdei Óvoda-program egyik kidolgozója, 
fő szervezője volt. Nagy szerepet vállalt a 
Madárbarát Óvoda cím megszerzésében, 
gyermekeit a madarak szeretetére nevelte, 
megéreztetve velük a felelősségvállalás 
súlyát és fontosságát. Környezetünk érté-
keire – annak védelmére is – folyamatosan 
felhívta a figyelmüket, felfedező túrákat, 
kirándulásokat szervezett. 

A néphagyomány ápolás áthatotta 
óvodapedagógusi munkájának minden-
napjait. Településünk népdalkincsének 
őrzését, annak átörökítését fontos feladat-
nak tartotta. Tiszta, csengő énekhangjával, 
hangszeres játékával formálta, csiszolta 
a gyerekek hallását, zenei ízlését. Népi 
hangszeres bemutatókat gyakran szerve-
zett.

Nagy hangsúlyt fektetett jeles nap-
jaink méltó megünneplésére egyházi és 

nemzeti ünnepeink tekintetében egyaránt. 
Mindezek nem csak a tartalomban, de a 
külsőségekben megjelenő tiszteletadás-
ban is megnyilvánultak. Szívesen vállalt 
fellépéseket, színesítve óvodás gyerme-
keivel a település rendezvényeit. A helyi 
idősek otthonainak lakóit is számtalanszor 
megörvendeztette a gyermekek ajándék 
műsoraival. 

Az óvoda hírnevét erősítette a Csiri-
biri Bábcsoport egyik alapítójaként, a he-
lyi népdalkörben vállalt tevékenységével, 
valamint a Jubilate Deo egyházi énekkar 
tagjaként egyaránt, nem csak helyi, de 
nemzetközi, testvér települési események, 
rendezvények alkalmával is.

Tanácsait, támogató ötleteit a magas 
szintű szakmai tudás, a sok évtizedes pe-
dagógiai tapasztalat és bölcsesség hatotta 
át. Négy évtizednyi, kimagaslóan ered-
ményes óvodai életútja gazdag, sokrétű, 
kimeríthetetlen erővel végzett pedagógiai 
munkát, időtálló elhivatottságot takar. 

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki 
Ignácz Tibor Zoltánnénak, hogy ezt a 40 
évet áldozatos munkáját a településünkön 
élő szülők gyermekeinek nevelésére, taní-
tására áldozta, amely munkáját nagy-nagy 
szeretetben látta el, hiszen valamennyi kis 
óvodás nagyon szerette őt.

Maróti Pál 1955. április 21-én szüle-
tett, Szönyben. A középiskolai tanulmá-
nyait követően először matematika-mű-
szaki ismeretekből szerzett diplomát 
Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán 1978-ban, majd 1984-ben 
ugyanitt fizika szakos tanárként is diplo-
mázott. A későbbiek folyamán még to-
vábbi szakképzettségeket is sikerült meg-
szereznie; 1999-ben oktatásinformatikus, 
2006-ban rendszerinformatikus, 2003-ban 
közoktatási vezetői végzettséget szerzett. 

Maróti Pál 1978-ban kezdett el peda-
gógusként dolgozni a Kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskolában, ahol 
matematikást, fizikát, technikát, valamint 
szükség esetén kémiát, földrajzot, infor-
matikát is tanított. 

1980-tól egészen nyugdíjazásáig, 
2019-ig a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában végzete pedagógusi 
munkáját óriási elhivatottsággal, szak-
mai felelőségtudattal, elkötelezettséggel. 
Egész életútját a pedagógusi pálya iránti 
tisztelet és szeretet jellemezte. 

Nem mellékes, hogy folyamatosan 
osztályfőnöki feladatokat is ellátott, és ge-
nerációkat nevelt szorgalmas és tisztessé-
ges helytállásra. 

Még a 2018-2019. tanévet is végig 
tanította, hogy tanítványait szeretetben 
és becsületesen felkészítve engedhesse 
útjukra. Még ugyanebben a tanévben osz-
tályfőnöki tevékenységet is ellátott; fel-
karolta a kis diákokat, akik legkedvesebb 
tanárukként szerették őt. 

Tanár úr több mint 10 éven keresztül 
a mi iskolánkban igazgató-helyettesként 
vezetői tevékenységet is végzett. 2010-től 
a Szentkirályi Általános és Zeneiskolában 
is tanított fizikát. 

Több évtizedes példamutató okta-
tó-nevelő munkája során a tantestület és a 
diákság által tisztelt és kedvelt tanáregyé-
niség. Szívós, kitartó munkája, megértő és 
együtt érző attitűdje, csendes, konfliktus-
megoldó hozzáállása miatt bárki számít-
hatott rá. Vidám, kiegyensúlyozott peda-
gógus.

Tehetséggondozó matematika ver-
senyeken folyamatosan részt vett és jól 
teljesítettek tanulói. Több alkalommal 
külön órákon készítette fel a nyolcadi-
kos tanulókat a középiskolai felvételikre. 
Lehetőségeihez mérten hosszú éveken 
át szakköröket vezetett matematikából, 
informatikából. A gyerekek aktív kikap-
csolódását is segítette: nyári táborokat 
szervezett, vándortáborokban, nyári tá-
borokban tevékenykedett. Közel harminc 
éven át gyermek és ifjúsági bérletes szín-
házlátogatásokat szervezett tanulóinknak, 
nevelőinknek, alkalmanként a szülőknek 
is. Minden napját a közösségért érzett fe-
lelősség, és szolgálat hatotta, hatja át.

A pedagógusi-, valamint igazgató-he-
lyettesi feladatok ellátása mellett Maróti 
Pál közszereplést is vállalt. 

1981-től 1986-ig a Tiszaalpári MHSZ 
vezetőjeként feladata a honvédelmi verse-
nyekre való felkészítés, KRESZ tanfolya-
mok vezetése volt. 

1987-1994 között a helyi iskolaszö-
vetkezet vezetője (az iskolabolt működé-
sének irányítását látta el)

1987-2007. között az INTEGRÁL 
ÁFÉSZ küldöttje.

Maróti Pál tanár úr 1994-től 2010-ig 
önkormányzati képviselőként tevékeny-
kedett és bizottsági elnöke volt az Oktatási 
és Közművelődési Bizottságnak. Szervez-
te és lebonyolította a Tiszaalpári Napok 
programjainak jelentős részét. 2013-tól 
kezdődően a Tiszaalpári Hírmondó felelős 
kiadója is volt. 

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki 
Maróti Pál tanár úrnak, aki életével, mun-
kásságával igazi példakép nagyközségünk 
és iskolánk minden polgára számára.
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Településünkön hagyomány, hogy 
a Tiszaalpári Napok programsorozat a 
„Fürge Ujjak Nemzetközi Kézimunka 
és Kézműves Kiállítással” indul. Az 
idei évben sem volt ez másként.

A nyolcadik alkalommal megren-
dezésre kerülő eseményre, a 2019-
es tárlatra összesen 54 alkotó jelent-
kezett, ami rekordnak számít. 

A kiállítás egy ideje már nemzet-
közivé nőtte ki magát, hiszen ezúttal 
is ellátogatott hozzánk a Vajdaságból, 
Óbecséről az ÖKOBECSE Egyesület 
vezetője Kis Zoltán és felesége. Az 
Alkotók-Újítók-Feltalálók Körből 
pedig Szabó György tette nálunk 
tiszteletét. Testvértelepülésünk, a 
tordai Orgonavirág Hagyományőrző 
Kézimunka csoport tagjai természe-
tesen ezúttal is részt vettek kiállítóként 
az eseményen.

A helyi alkotók közül 16-an mutat-
ták be munkáikat, mellettük az ország 
szinte minden területéről érkez-
tek kiállítók községünkbe. Többek 
között Budapestről, Táborfalváról, 
Monorról, Abonyból, Szolnokról, 
Kecskemétről, Jánoshalmáról, 
Szentesről, Csongrádról, Lakitelekről, 
Kiskunfélegyházáról, sőt még 
Komlódról is. 

A rendezvényt dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg, 
aki üdvözölte azt a sok tehetséges 
embert, akiknek köszönhetően az 
idei esztendőben minden eddiginél 
nagyobb kiállítási anyagot sikerült 
összeállítani az érdeklődők számára. 

A kiállítás kinőtte korábbi helyszínét, 
a Művelődési Ház emeleti kamarater-
mét, így az idei tárlat a nagyteremben 
került berendezésre. A polgármester 
úr után Török Józsefné - a Tiszaalpári 
Alkotó Kezek Egyesület elnöke, a 
kiállítás szervezője mutatta be a tár-
lat művészeit. Emellett ő is örömmel 
konstatálta, hogy évről-évre egyre 
több kiállítója van az eseménynek. 

A kiállított tárgyak között láthattunk 
többek között papír felhasználásával 
(dekupázs, festmények, hímzett képes-
lapok), újra hasznosításával, merítés-
sel készült képeket; textilből készített 
szobrokat, használati tárgyakat, 
népviseletei ruhákat; szalagok-fonal-
as-cérnák alkalmazásával konstruált 
szalagképeket, gobelineket, csipkéket; 
illetve gyöngyökkel díszített gobe-

lineket, egyéb képeket. 
A kiállító termet ismét finom leven-

dula illat borította be, köszönhetően 
az ABOKOM Közhasznú Nonprofit 
Kft. levendulából készített ajándéktár-
gyainak. 

Később a polgármester úr és Török 
Józsefné közösen adtak át egy-egy 
emléklapot és egy kulcstartót az 
alkotóknak és a kiállítás szervezésé-
ben segítőknek. 

Ezt követően az Ötlet Club 13 
Egyesület elnöke Nagy Zoltán különdí-
jat adományozott az ABOKOM 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, a 
Monori Kézimunka Körnek, valamint 
dr. Vancsura Istvánnénak munkájuk 
elismeréseként.  

A Monori Kézimunka Kör nagyra-
becsülésének jeléül különdíjat ajánlott 
fel az alábbi személyeknek: Felföldi 
Mária, Mihály Jánosné, Török 
Józsefné, ABOKOM Kft., Zaletnyik 
Lászlóné, Gulyás Nóra Oláhné 
Szoboszlai Éva, Kolláth Sarolta.

Ezúton is köszönet Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, dr. 
Vancsura István polgármesternek, dr. 
Menyhárt Anett jegyző asszonynak, 
a képviselő-testületnek, Bartucz 
Istvánnak, Kerekes Andrásnak, Túri 
Máriának, Szabó Jánosnak a kiállítás 
szervezésében való segítségért, vala-
mint a kiállítóknak, akik nélkül nem 
sikerült volna megvalósítani a rendez-
vényt.

Óriási volt az érdeklődés az idei kézimunka kiállításon
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Az Alpári Tisza Horgászegyesület 
augusztus 17-én a Falunapok kereté-
ben, a hagyományokhoz híven rende-
zett horgászainak versenyt. Most is öt 
kategóriában és külön egyéni teljesít-
mény alapján díjaztuk versenyzőinket. 
Külön díjaztuk a három legidősebb, a 
legnagyobb halat, valamint a legtöbb 
halat fogó versenyzőket. A verseny 
kora reggel vette kezdetét, sorsolás után 
kilenc órától négy órán keresztül tartott.

A kedvező időjárásnak köszönhető-
en elég sokan voltak kíváncsiak a ren-
dezvényre. A megnyitón Dr. Vancsura 
István polgármester úr köszöntötte a 
résztvevőket. A horgászversenynek 68 
fő versenyző vágott neki, érdeklődők-
kel együtt körülbelül 150 fő volt kíván-
csi a rendezvényünkre.  A verseny ideje 
alatt az időjárás kegyes volt hozzánk, 

végig napsütésben zajlott le a verseny, 
akadályozó körülmény nem volt, mint 
egy évvel megelőzően a vízen úszó nö-
vényzet, amely akkor megnehezítette 
a versenyzők dolgát. Elég szép fogási 
eredmények születtek, attól függetlenül, 
hogy a süllő és sneci nem fogható halak 
közé került. Többségében keszegek kü-
lönböző fajait és törpeharcsát, valamint 
kárászt lehetett fogni. Összesen 96.020 
gramm hal került kifogásra, amely átlag 
1.412 gramm/fő fogást jelentett. A tör-
peharcsák kivételével a többi hal visz-
szakerült a Holt Tisza vizébe.

Négy bográcsban fölt vaddisznó, 
birka és marha pörkölt, amely elkészí-
téséért köszönet a szakácsoknak, Papp 
Józsefnek, Karsai Sándornak és Varga 
Mihálynak. 

Az ebéd elfogyasztásával, és az 

eredményhirdetéssel ért véget a Horgá-
szegyesület ünnepi rendezvénye. 

Köszönjük mindenkinek a részvé-
telt, a rendezésben résztvevőknek a 
közreműködést. 

Külön köszönet a támogatóinknak: 
Energofish Kft, Alpári Tüzép, Magyar 
Imre, Nemes József, Farkas Csaba 
(Zöldségbolt), Popper József, Nagy 
Zoltán (Húsbolt), Víglási Krisztina, 
Brekeke Horgász bolt, Vadász Társa-
ság, Tiszaalpár Önkormányzat, BÁCS-
HOSZ, Alpári Tisza HE vezetősége! 

Következő versenyünk időpontja 
szeptember 15-én a Holt Tiszán törpe-
harcsa fogó csapatverseny lesz. 2-4 fős 
csapatok jelentkezését várjuk.

Érdeklődni lehet a Brekeke horgász-
boltban, Hunyadi u. 42 sz. alatt.

Eredmények:
Női kategória:

1. Schilling Aranka 1230 g, 2. Szabó 
Jánosné 1000 g, 3.Oláh Imréné 770 g

Gyerek Lány kategória:
1. Madla Rita 2690 g, 2. Barta Jáz-

min 2200 g, 3. Hanó Zselyke 1330 g

Gyerek Fiú, kategória:
1. Mészáros Zsolt 2900 g, 2. Sinkó 

Patrik 1940 g, 3. Bartus Benjamin 890 g

Ifi kategória:
1. Némedi Varga Norbert 3560 g, 2. 

Víglási Martin 1330 g, 3. Tóth Dávid 
810 g

65 év feletti kategória:
1. Bodor Csaba 4540 g, 2. Popper 

József 3800 g, 3. László István 2890 g

Férfi kategória:
1.Ifj. Hanó Mihály 5350 g, 2. Bugyi 

Sándor 5290 g, 3. Baranyi József 4560 
g

Legnagyobb halat Ifj. Hanó Mi-
hály fogta, amely egy ponty volt, 2250 
gramm súllyal. 

Külön díjat adtunk át a versenyre 
nevezett három legidősebb horgász tár-
sunknak: Eperjesy Jánosnak Hegedűs 
Deme Pálnak és Víglási Sándornak.

2019-ben az Egyesület vándorku-
páját Ifj. Hanó Mihály nyerte el 5350 
gramm fogással.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Alpári Tisza He. vezetősége

HÁZI HORGÁSZVERSENY AZ ALPÁRI HOLT-TISZÁN
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Következő cikkünkben egy kis 
szépirodalom.. egy vers, mely Szer 
(vagyis Pusztaszer mellett) tulajdon-
képp Alpárról is szól, telis-tele nem-
zeti romantikus elemekkel.  Szerzője 
Dr.Márky Imre egyetemi tanár. Műve 
valamikor az első világháború vége 
után íródott. Címe: „Szer szerelme”, 
(hely híján csak az első négy verssza-
kot közöljük)

„Szeressük Szert!...
Oldott sarukkal járjuk ezt a pusztát,
Szerelmetes magyar testvéreim...
Hány förgeteg dörgő danája fujt át
E hallgató sík termő térein.
Ó hány emlék virágzik és viharzik
E róna mélyén porló sír alatt...
Lelkünk elszárnyal az alpári harcig –
S ünnepre hív e bűvös pillanat.

Szeressük Szert!...
Döngő harcoknak döbbentő haragja
Lesújtott bátran, mint a bősz elem –
S a krónikás hű emlékül faragja:
Alpár nem volt alpári győzelem.
Alpár az eldöntött honfoglalás volt; -
Utána tábor, törvény, táltosok...
Itt máglya, ott őrtűz lobogva lángolt –
Az áldozókkal együtt áldozok.

Szeressük Szert!...
Szelíd árnyékában vadkörtefáknak
(A krónikákon gyorsan átesek)
Csapást csapásra sorserdőnkbe vágnak
Vének, vitézek és a váteszek.
Higgadtra hűlnek és tanácsot űlnek:
A bölcseséglé mézesen csorog;
Szerzett javak osztott jogán hevűlnek –
S helyeslést zúg rá százezer torok.

Szeressük Szert!...
Regés előidők mesés ködébül
Az ősi nemzetgyűlés célja zeng:
Adott alkotmányán évezred épül;
Ki megmásítja: cudar, céda, cenk.
Nyomát, mely őrzi honszerző seregnek
E síkon ezredéves kincs hever;
E sík fölött szent szellemek lebegnek,
E sík alatt egy ország szíve ver....” 

ALPÁR ANNO:Korda György és Balázs Klári
fellépésére voltak a legtöbben kíváncsiak

A Tiszaalpári Napok szombati ren-
dezvényének két helyszíne volt, az egyik 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola ud-
vara, ahol a szervezők a gyermekeknek 
kedveztek, akik nagy örömükre ingyene-
sen próbálhatták ki a különböző sport és 
szórakoztató játékokat. Eközben a Helyi 
Termelői Piacon 14 órától már megkez-
dődtek a színpadi programok, ahol előbb 
Dorina, a fiatal énekesnő csalogatta „bu-
liba” a gyerekeket, akik vidáman énekel-
tek vele együtt a színpadon. Őt követte a 
Fiúk zenekar, akik „mindent beleadtak” 
a tribünön, az érdeklődők nagy örömére. 
Később, 18 óra környékén dr. Vancsu-
ra István Tiszaalpár polgármestere és a 
vajdasági Tordáról érkezett polgármester 
Dobai János köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Ezt követően a tordai Fiatal Énekesek 
és Zenészek Egyesülete, az Angels tagjai 
mutatták be műsorukat a közönségnek, 

amelyben több stílusú zenés produkciót 
láthattuk a testvértelepülésünkön élő fia-
taloktól. Az est sztárfellépői előtt az Abba 
Sisters tagjaitól hallgathattuk meg a min-
denki által jól ismert és szeretett ABBA 
dalokat.  Végül egy kis késéssel érkeztek 
meg az est legjobban várt előadói: Korda 
György és Balázs Klári. A házaspár fellé-
pésére csordultig megtelt a piac udvara, s 
mindenki együtt énekelte a két előadóval 
ikonikus, nosztalgiát idéző dalaikat. Az 
énekesek színpadi jelentlétükkel egyből 
belopták magukat a helyiek szívébe, akik 
alig akarták haza engedni őket a fellépé-
sük után. A rendezvény egyik legrégebbi 
és leglátványosabb tradíciója a tűzijáték, 
ez természetesen idén sem maradhatott 
el. A közel 20 perces színpompás fény-
játék után, aki még további szórakozásra 
vágyott utcabálban folytathatta a mulato-
zást.
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Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy esküvő-

jük előtt legalább 3 hónappal jelez-
zék házasságkötési szándékukat a 
plébániákon!

- szeptembertől hétköznapokon az 
esti szentmisék kezdési időpontja 
18:00.

- A hittanosok tanévnyitó szentmiséje 
szeptember 8. vasárnap.

 Alpár 9:00 , Újfalu 11:00.
- Elsőáldozás időpontja szeptember 

15. vasárnap 9:00 az Alpári
 Jótanács Anyja templom.
- Keresztelési lehetőségek szeptem-

berben:
 Alpári templomban 14-én szombat 

9:30
 Újfalui templomban 21-én szombat 

10:00
 Zárdatemplomban     bármelyik va-

sárnap a  16:00 órás  szentmisében.

Búcsúzunk
Emlékét megőrizve búcsúzunk Huszár Károlytól, aki 1923. január 1-jén született Alpáron 
és 2019. augusztus 27-én itt kapott végső nyughelyet ősei és szülei mellett. Járt még a régi 
iskolába, majd az újba, a Legényegyletbe és azok rendezvényeibe. Átélte a háborút, a rend-
szerek változását. Egész életében megmaradt a földhöz, a gazdálkodáshoz való ragaszkodá-
sa. Ismerte a falu szinte minden lakóját és a falu határát. Közel 72 évet élt házasságban. Szép 
képek őrzik a családja emlékeit, ahol együtt a „négy Huszár”, a négy generáció: ő, a fia, az 
unoka, a dédunoka. Hosszú és tartalmas élete volt.
Nyugodjon békében!                                                                                    A gyászoló család

Akiket nagyon vártunk: Juhász Emma (Anyja neve: Dömötör Mária), Várdai Hanna 
Jázmin (Várdai Katalin), Magony Patrícia (Kónya Tímea), Tapodi Tamás István (Dudás 
Vivien)

Akik házasságot kötöttek: Győri Tibor és Hevér Judit (08.03.), Nagy László és Koncz 
Ildikó (08.03.). Bartus Bence és Patai Rita (08.03.), Kállai János József és Nyiki Mária 
(08.09.), Gémes Ferenc és Novák Dóra Enikő (08.10.), Pénzes Norbert Gyula és Nyitrai 
Renáta (08.10.), Németh Béla és Varga Renáta (08.17.), Vida Márk és Ajtai Beáta Alexandra 
(08.23.), Nyíki Ferenc és Nagy Annamária (08.31.)

Akiktől búcsúztunk: Czinege Albertné Stomfoli Julianna (1933), Saitz Károly (1938), 
Szabó Istvánné Molnár Magdolna (1941), Presír Ferencné Novák Viktória (1931), Kendere-
si György (1963), Mikes Róbertné Kovács Veronika (1937), Hajdú Ferencné Varga Julianna 
(1937), Huszár Károly (1923), Mészáros István (1953), Bondor István (1931)

Anyakönyvi hírek

Fuss Tiszaalpár!

Településünkön első alkalommal ke-
rült megrendezésre futóverseny augusz-
tus 18-án, melyre előzetesen közel 150-en 
nevezés érkezett. 

A verseny célja többek között az volt, 
hogy az egészséges életmód és a testmoz-
gás fontosságára hívja fel a figyelmet, így 
még a versenyen való részvétel is ingye-

nes volt. A rendezvényt a Találj egy célt! 
SE szervezte, s a rendezője és fő támoga-
tója Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata volt. A verseny rajt és cél helyszínéül 
is a helyi Sportpálya szolgált, ahol a déle-
lőtt folyamán előbb a gyermekek méret-
tettek meg női és férfi kategóriában az 1 
km-es távon. 

A felnőttek két távon: 7 km (1 kör), 
14 km (2 kör) női és férfi kategóriában 
indulhattak a verseny során. A verseny 
útvonala a település utcáin át ívelt, ahol a 
segítők mellett a Tiszaalpári Polgárőrség 
tagjai felügyelték, hogy minden a lehető 
legnagyobb rendben történjen. A verseny 
eredményhirdetéssel zárult, ahol az első 
három helyezettet külön-külön is jutal-
mazták. 

Verseny eredmények: 
1 km női: 1. Trencsényi Noémi 2. Ha-

merli Rebeka Borostyán 3. Győri Doll 
Diána 

1 km férfi: 1. Kocsispéter Patrik 2. 
Trencsényi Sámuel 3. Zsilka Zsombor 

7 km női: 1. Tóth Zsuzsanna 2. Bíróné 
Révész Erzsébet 3. Fricska Fanni 

7 km férfi: 1. Herédi-Szabó Péter 2. 
Balogh Tibor 3. Bognár Csaba 

14 km női: 1. Fricska Anna 2. Lovas 
Brigitta 3. Dr. Hudák Alexandra 

 14 km férfi: 1. Kozák István 2. Szur-
mik Attila 3. Kiss Ottó
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Ünnepi koncert a Zárdatemplomban

Az idei évben 10. alkalommal került 
megrendezésre a Tiszaalpári Napok ke-
retében az ünnepi koncert. Az esemény-
nek a zárdatemplom adott helyszínt. A 
műsorokról már jól ismert Almási-Sza-

bó Tibor, és kamarapartnere: Zsigmond 
László hangszerjátékán túl, egy harma-
dik fellépő művésztanár játékában is 
gyönyörködhetett a közönség. Andrá-
si-Hámori Ágnes fuvolatanár Tiszakécs-

kéről érkezett hozzánk. Fuvolatanár és 
kamaraművész diplomáit 2007-ben sze-
rezte a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézetében. Már ettől 
az évtől kezdve tanít Tiszakécskén a 
Móricz Zsigmond Alapfokú Művészeti 
iskolában. Kezdetben csak óraadóként, 
ma már teljes állású tanárként tevékeny-
kedik. Négyéves kislánya születése előtt 
rendszeres kisegítője volt a Szolnoki 
Légierő Zenekarnak. Jelenleg az Abo-
nyi Fúvószenekar tagja. Gyakran vállal 
szereplést városi kiállítás megnyitókon, 
illetve szívesen kamarazenél a legkülön-
bözőbb formációkban. A koncerten az 
orgona – hegedű – fuvola összjátékában 
többek közt Telemann, Bach, Dvorak 
művei csendültek fel. 

Köszönjük lelkes közönségünknek, 
hogy jelenlétükkel megtisztelték műso-
runkat!

Búcsúi mise az újfalusi templomban

Szent István népe Újfalun (régi ne-
vén, Tiszaújfalun) forró nyári napra 
ébredt 2019. augusztus 18-án. Igazi ün-
nepre. Többszörösen, mert a falu búcsú-
napja volt és bérmálás is. És mert 1938. 
augusztus 20-án 80 éve szentelték fel a 
templomot Szent István király tisztele-
tére. A búcsúi ünnepélyes szentmisét Dr. 
Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott 
pannonhalmi főapát mutatta be nagy hí-
vősereg részvételével. 

A Főapát úr atyai jóságot sugárzó mo-
solygós arccal, közvetlenséggel nyűgöz-
te le hallgatóit prédikációjában. Tetszett 
kristálytiszta logikájú tanítása, melyben 
bemutatta, hogy a Szent István király ide-

jében a „felülről” építkező egyház volt a 
jellemző, a királyi parancsra felülről fel-
épített egyházszervezet. Korunkban ezzel 
szemben az „alulról való építkezés” ter-
jed, amely a hívek egymáshoz való jó vi-
szonyával, szeretetével, ragaszkodásával 
bővül, növekszik. Hangsúlyozta, hogy a 
bérmálás szentsége a felnőtté válás szent-
sége a fiataloknak és a már „kevésbé” fi-
ataloknak is.

Tetszett, hogy Főapát úr kisebbfajta 
„csodáról” beszélt, amikor  püspöki kö-
szöntésére (Béke veletek!) a megbérmált 
előzetes megbeszélés nélkül „letegezte” 
(És a te lelkeddel!) a főapátot. Megható 
volt számomra a püspök és a bérmálko-

zók közötti „kérdés-feleletes” keresztségi 
fogadás (Hisztek-e?...  Hiszünk!...      Ez 
a mi hitünk!)

A hívek könyörgésének néhány 
megszívlelendő kérését szeretném 
idézni a megbérmáltakért: „…hogy hi-
tükből táplálkozva és a szeretetben 
megerősödve életükkel tanúskodjanak 
Jézusról!” „…hogy szüleik és bérmaszü-
leik szavukkal és példájukkal szüntele-
nül buzdítsák őket Krisztus követésére!”                                                                                                 
A búcsúi szentmise körmenettel, szent-
ségi áldással, majd Főapát úr elbocsájtó 
áldásával ért véget. 

A szentmise után Főapát úrral a ka-
tonai élményeinkről, az ott eltöltött „ta-
núságtevő évekről” beszélgettünk (mint 
ahogy beszédében is említette). Közvet-
len hangú beszélgetésünk után alaposan 
átizzadva (ingcserére várva) mindenki 
ment a dolgára (legfőképpen ebédelni).

Nagyon tetszett, hogy a templom fel-
szentelésének 80. évfordulójára való mél-
tó megemlékezésül a templom bejárata 
jobb és baloldalán elhelyezett tablókon 
sok-sok fényképet láthattunk az eltelt 
évekről, plébánosokról, hívekről, templo-
mépítési dokumentumokról, elsőáldozók-
ról, ministránsokról.

Az ünnepi szentmise és bérmálás   
fényképezéssel és jó hangulatú agapéval, 
beszélgetéssel ért véget.

Bíró Béla
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Rekord számú nevezés az idei sárkányhajó versenyen

A Tiszaalpári Napok legnépszerűbb 
programja évek óta a sárkányhajó ver-
seny, ahol a versenyzők a Holt-Tisza vi-
zén mérettettnek meg. 

 Ebben az esztendőben 18 csapat ne-
vezett be a futamra. A versenyen eddig 
még soha nem volt ennyi nevező.  A je-
lentkezők között voltak rutinos csapatok, 
akik évek óta részesei a tradíciónak, de 
akadtak köztük olyanok is, akik először 
neveztek be az erőpróbára. 

A Halászcsárda alatti területen ismét 
szép számmal gyűltek össze az érdeklő-

dők, a csapatok szurkolói, akik izgatottan 
várták, hogy hogyan sikerül megbirkóz-
nia a hajókban ülőknek az előttük álló 
feladattal.  

A verseny eredményhirdetéssel zárult, 
melyen az első három lejobb időt teljesítő 
csapat tagjait éremmel s oklevéllel jutal-
mazták.  

A rendezvény itt még nem ért véget, 
hiszen a csapatok közül sokan a Tisza 
partján maradtak, s ott fogyasztották el 
ebédjüket, amihez blues zene dukált. 

Jövőre ismét várják mindazon vál-

lalkozó kedvű jelentkezőket, akik meg 
akarják mérettetni magukat e látványos 
és izgalmas vízi verseny során.

A verseny az alábbi eredménnyel zá-
rult (csapat/időeredmény): 1. Rollsped 
Kft. 1:05,76 2. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 1:06,04 3. Lilaakác köz 
1:06,27 4. Locoleo 1:06,99 5. Kultúr-
művek 1:07,26 6. Dragon team 1:07,43 
7. BBB 1:07,74 8. Bagi team 1:09,39 9. 
Vándor-Ló Egyesület 1:09,74 10. Ké-
zilabdások 1:10,00 11. Fricska team 
1:10,29 12. Matic Kft. 1:10,35 13. Öreg 
katonák 1:11,00 14. Tulipán és Pillangó 
Családi Bölcsöde és Óvónők holtverseny 
1:12,16 15. Matrózok 1:14,32 16. Rózsa-
kert 1:15,39 17. Gitárosok 1:17,39

Retro kiállítás első alkalommal
Augusztus 10-én megrendezésre ke-

rült az első Tiszaalpári Retro Kiállítás. 
Az egész délutános programon minden 
korosztály megtalálhatta a számára leg-
kellemesebb kikapcsolódást, ötvözhették 
a kultúrát a szórakozással. A rendezvény 
magja a piac belső terében kialakított 
magánemberek és gyűjtők egyéni tárgya-
iból összeálló kiállítás volt. A tárgyak az 

elmúlt évtizedek legjellemzőbb emlékei 
közül lettek kiválogatva. Az érdeklődök 
pedig első kézből hallgathatták meg a 
tárgyakhoz fűződő történeteket. A morze 
jeladótól kezdve a régi Moszkvics játé-
kautóig szinte minden előfordult az asz-
talokon. A félig nyitott piaci térben pedig 
retro kocsma és elektromos sarok várta a 
nézelődőket. Az elektromos sarokban a 

korszak valamennyi emblematikus mű-
szaki cikke látható és megfogható volt a 
tárcsás telefontól a régi mobiltelefono-
kon, fényképezőkön át a klasszikus vi-
deójátékokig, mely utóbbiakat bárki ki 
is próbálhatta. Az udvaron régi autók és 
motorok kavarták fel a nosztalgiázni vá-
gyók régi emlékeit. A füves részen kínált 
színes programokat pedig a legkisebbek 
is élvezhették.20 óra után a retro kocsma 
még éjfélig marasztalta a szórakozásra és 
zenére vágyó fiatalságot.

Az esemény nagy sikerére való tekin-
tettel jövőre is megrendezésre kerül, ám 
nem egy, hanem két napos rendezvény 
keretein belül, melyet igyekszünk még 
tovább fokozni majd. Ezúton is köszönet 
az ötletet pályázati pénzből támogató ön-
kormányzatnak és az összes kiállítónak 
és szervezőnek, akik mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy ilyen sokan jól érezzük ma-
gunk!

Zsigó Ferenc
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- Hogyan értékelné polgármester úr 
az elmúlt öt esztendőt? Milyen projekte-
ket sikerült ebben az időszakban megva-
lósítani a településen? Milyen beruházá-
sok vannak folyamatban jelenleg?

- Én kicsit visszamennék 10 évvel ko-
rábbra, hiszen a mostani testület nagy része 
végig vitte mind a két ciklust. Az évtized 
legnagyobb eredménye egyértelműen a 
szennyvízberuházás volt, ami 2 milliárd 
körüli összeget ölelt magába, ami ebből 
még pozitív, hogy a kezdetleges 200 000 
Ft fölötti önerős összeget sikerült pályáza-
tokkal lecsökkenteni 55 000 Ft-ra. Persze 
sajnálatos módon van olyan rész, ahova 
nem sikerült csatornát létesíteni belterüle-
ten belül is, például a vasúton túlra. 

Az összes intézményünk megújult, az 
iskolát is beleértve, amelyre több mint 200 
millió Ft-ot sikerült ráfordítani önerővel és 
pályázatok által. Ebben az évben a torna-
terem újult meg a hozzá tartozó szociális 
helyiségekkel. A két orvosi rendelő: a volt 
Fekete féle orvosi rendelő teljes felújítás 
alatt áll, ott azért kellett hozzányúlni az 
épülethez, mert csak egy mosdó volt és 
az ÁNTSZ szabályainak megfelelően sze-
mélyzeti, mozgáskorlátozott, s egy harma-
dik, a betegek által használt mosdót kellett 
elkülöníteni. Taricska doktor úr rendelőjé-
nek felújítási folyamata most van elbírálás 
alatt. Járdák, utak újultak meg a községben. 
Úgy gondolom, hogy ebben a ciklusban 
sokkal több mindent sikerült megvalósíta-
ni, mint előtte összesen. Valahogy szeren-
csénk volt, pályázati lehetőségeink is job-
bak voltak. A parkolókat is megújítottuk 
LEADER-es pályázati forrásból, többek 
között az Árpád téri járdákat rendbe tettük. 
350 millió Forint értékben a település út-
jait is felújítottuk szilárd burkolattal. Most 
a Magyar Falu Programban pályázunk 30 
millió Forint értékben, ami szintén fedezné 
3-4 további út javítását. Nagyon fontos a 
következő évekre, hogy folytassuk a már 
megkezdett folyamatot annak érdekében, 
hogy minden utunk kaphasson aszfaltot. 
Folyamatban lévő beruházásaink közé 
tartozik a kerékpárút, amit eredetileg úgy 
szerettünk volna, hogy három helyről jön 
befelé a falu irányába: egyrészt Polyákfa-
lutól, másrészt a Király saroktól harmad-
részt pedig a Nagy-György lakóteleptől, 
de sajnos erre nem futja a pénzünk. Ami 
biztos, hogy a Király saroktól bejön az út 
majd a József Attila utcáig, a másik út Po-
lyákfalutól a Bethlen Gábor utcáig lesz, a 
harmadik rövidebb szakasz pedig a Matic 

Kft. kinti telepéig fog tartani. Ezekhez je-
lenleg az építési engedélyek beszerzése 
van folyamatban, utána egyeztetni kell a 
tulajdonosokkal, az év végéig várhatóan 
meg lesz a bürokratikus rész lebonyolítása. 
Télen, de legkésőbb tavasszal megkezdőd-
het az út kivitelezése. 

Nyertünk két EFOP-os pályázatot, ami-
nek köszönhetően rendezvényeket szer-
vezhetünk, így idén és még jövőre is lesz-
nek remek események ennek jóvoltából. 
A bokrosi út felújításával kapcsolatosan 
megjegyezném, hogy amit a közelmúltban 
felújítottak, az a Magyar Falu Program ke-
retein belül valósulhatott meg. Sajnálatos, 
hogy elsőként nem a 4501-es, azaz a Ki-
rály saroktól a falu felé jövő út, hanem a 
4502-es út került felújításra. Legjobb tudo-
másom szerint ott is készülnek a tervek, s 
reméljük, hogy a következő években az is 
megújulhat. Sok elképzelésem van arra vo-
natkozóan, hogy a parkosítási folyamatot 
tovább vigyük, nem csak a település köz-
pontjában, hanem Újfalun is például.

 2021 év végén lejár a Holt-Tisza hasz-
nosítására vonatkozó szerződés, ami által 
Tiszasas településsel és a Magyar Állam-
mal vagyunk egy közös tulajdonlásban a 
vizet illetően. Közösen kell a helyi horgász 
egyesülettel gondolkodnunk, hiszen hosz-
szú távon marad a víz horgászati hasznosí-
tása. Nyilvánvaló, hogy a stranddal is kell 
valamit kezdenünk. Kétszer próbálkoztunk 
már, de nem kaptunk engedélyt, hiszen 
olyan szigorú szabályoknak kell megfelel-
ni, mint egy zárt strand esetében.  Viszont 
a víz sportcélú hasznosításában látok némi 
fantáziát, nagyon jó ilyen jellegű egyesü-
letek vannak Szegeden és Budapesten is, 
akikkel fel lehetne venni a kapcsolatot. 
Lehetne egy utánpótlás jellegű kajakos 
csapatot szervezni a környező települések-
kel összefogva. Egyre inkább terjednek a 
vízi játszóterek is. Az újfalui részen a régi 
tanácsházánál található lejárónál nagyon 
jó terület lenne ennek kialakítására. Ami 
még megoldandó feladat, az a régi temető 
a Benzinkútnál, amit most 20 évre kaptunk 
meg a katolikus egyháztól hasznosításra. 
Azt egy kegyeleti parkká kellene átalakíta-
ni, amihez vannak korábbi terveink is. Fon-
tos ennek a felújítása a településkép javítá-
sa érdekében. Aggodalomra ad okot, hogy 
nincs vagy nagyon kevés önkormányzati 
lakásunk van. Volt, amit ajándékba kap-
tunk, azt félig-meddig már felújítottuk. A 
gyakorló kertet jelenleg az Önkormányzat 
használja, az Univer ÁFÉSZ-szal van egy 

szerződésünk, oda adjuk le a megtermelt 
paprikát. Szeretném az iskolát jobban be-
vonni ebbe a lehetőségbe, mint ahogyan az 
korábban is volt. Sok vidéki gyermek nem 
is tudja, hogyan működik a mezőgazdaság. 

Nemzeti Parkkal sújtott terület va-
gyunk, meg kell nézni, hogy néz ki most 
a rét, tele van gyalogakáccal, parlagfűvel, 
meg gazzal, ezeket kellene szépen kitaka-
rítani, s utána nagyon jól lehetne haszno-
sítani. Ha én nyerem a választást, akkor 
azonnal megy egy kérelem a mezőgazda-
sági miniszternek, hogy 300 hektárt kérünk 
a településnek. A jelenlegi földtörvény azt 
írja elő, hogy egy személy 300 hektárt bir-
tokolhat, ebbe sok minden bele férne. Ami-
re mi igényt tartanánk, az igaz, hogy na-
turás terület, de nincsenek védett madarak 
rajta, amivel mi kárt okoznánk. A másik, 
hogy a Nagy-tó horgászati lehetőségeit is 
meg kellene teremteni.

Igaz, hogy a munkahelyteremtés nem 
önkormányzati feladat, de attól érdemes 
beszélni róla. A legnagyobb gond az, 
hogy nincs munkaerő, bár ezt a szót nem 
szeretem használni. Településünk egyik 
legnagyobb foglalkoztatója így is az Ön-
kormányzat, hiszen intézményeiben lehe-
tőséget nyújt a helyi munkavállalóknak. 
A foglalkoztatás inkább a magánvilágnak 
a terepe. A másik téma, amit még érde-
mes megemlíteni, az a turisztika, az sem 
kifejezetten önkormányzati feladat. A tele-
pülésnek igaz, hogy nagyon jó adottságai 
vannak, de nincs olyan személy, aki ezt 
összefogja. Gazdasági társaságként elkép-
zelhető lenne ennek az összefogása, de ez 
személyfüggő. 

10 év polgármesteri munka után is azt 
gondolom, hogy sok feladat van folyamat-
ban, amit folytatni kell. Szeretném tovább 
vinni azt, amibe bele kezdtünk. Ebben a 10 
évben nem volt költségvetési probléma a 
településünkön, jól gazdálkodott a testület, 
ezért kaptunk 350 millió Ft-ot kompenzá-
cióként, mert nem volt adósságunk. Ezt az 
utak felújítására fordítottunk. Minden év-
ben 30-50 millió Ft-ot saját erőből fejlesz-
tésre költöttünk.

 Abban reménykedem, hogy egy jó 
összetételű testület fog a jövőben is össze-
gyűlni, most 6 képviselőnek lesz helye, s 
ha a mostani képviselők maradnának egy 
kivételével, akkor ez a folytonosság meg-
maradna. A településnek nem felfordulás-
ra, hanem nyugalomra, jó hangulatra van 
szüksége, s a korábbi testület tagjai garan-
ciaként szolgálnak ehhez. 

Ciklus értékelő - Interjú dr. Vancsura Istvánnal,
Tiszaalpár polgármesterével
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A 2019. augusztus 16-18. között 
Bugacon megrendezett Ősök Napján 
a Bársony Lovasudvar csapata is kép-
viselte településünket. A három napos 
rendezvényen ismét több száz lovas 
vett részt. A „mi” lovasaink ezúttal 
is korhű ruházatban, kaftánban sze-
repeltek a világ első és egyedülálló 
nomád vonulásán, ahol többek között 
tevékkel, dromedárokkal, bivalyokkal 
és sólymokkal közösen adtak bemu-
tatót. Szívet melengető látvány ele-
venedett meg a több tízezres tömeg 
szeme előtt. A közönség képet kapott 
arról, hogy elődjeink hogyan tették 
meg ezeket a hatalmas távolságokat 
míg végül letelepedtek. Később még 
seregszemlén is részt vett a csapat, 
amelyen ezúttal csikósruhát öltöttek. 
Büszkén öregbítette Tiszaalpár hír-
nevét a Bársony Lovasudvar csapata: 

Bársony Anett Jázminnal, Kis-Bara-
nyi Eszter Szikrával, Horváth Lara 
Lacival, Takács Ildikó Úrfival, Sikár 
Evelin Marcival, Lőrincz Zsófia Hol-

dassal, Kiss-Fekete Katalin Pajkos-
sal, Varga Regina Freyával, Molnár 
Izabella Mítosszal és Molnár Noémi 
Betyárral.

Tiszaalpáriak az Ősök Napján

Az Aranyhomok Kistérségfejlesz-
tési Egyesület a kistérségi települések 
összefogása révén már XXII.  éve nagy 
figyelmet fordított arra, hogy megis-
mertesse és megszerettesse a helyben 
megtermelt kiváló minőségű élelmi-
szereket, valamint az egyedi kézműves 
termékeket a látogatókkal. 

Ennek fő helyszíne a Hírös Hét 
Fesztivál keretében, 2019. augusztus 
17-től 25-ig Kecskeméten megren-
dezésre került Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás és az Arany-
homok Portéka Térségi Tanyai Termék 
és Kézműves Vásár volt. 

Kecskemét város Főterén a Kos-
suth - szobor környékén kapott helyet 
a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítás, ahol a térség 14 települése 
mutatkozott be. 

Településünk kiállítási anyaga egy 
mongol jurtában került elhelyezésre. 
A helyszínen még Kanalas János ko-
sárfonó, a Népművészet Mestere is 
beavatta az érdeklődőket a vesszőké-
szítés rejtelmeibe. 

A Fesztivál keretében nem csak a 
kiállításon, hanem a színpadon is le-
hetőséget kaptak a települések a be-
mutatkozásra. Az idei esztendőben a 
Bársony Mihály Népdalkör, valamint 
a Jövőnkért Néptáncegyüttes is szín-
vonalas produkciókkal készült a fellé-
pésre. 

Továbbá nagy megtiszteltetés-
ben részesült településünk, hiszen a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara különdíját TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA-
TA kapta, melyet dr. Vancsura István 
polgármester vett át Petőné Fazekas 
Iréntől, a Bács-Kiskun megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Szakács mes-

tervizsgabizottság elnökétől. 
A díj odaítélésének szempontjai: 

Tiszaalpár egy kicsi Homokhátsági 
Oázis. A község 900 éves múltra visz-
szavezethető történelmi múltját idéző, 
Jurta kiállítási pavilonnal mutatko-
zott be. A Jurtában helyi értékek, ha-
gyományok és a településre jellemző 
mezőgazdasági-, élelmiszeripari- és 
kézműves termékek gazdag kínálatát 
mutatta be a fesztiválozóknak, mint pl. 
olaj és lisztfélék, szárított gyógynövé-
nyek, riseliős termékek. Külön öröm 
volt, hogy a Czinege Manufaktúra 
által bepillantást nyerhet a látogató a 
kosárfonás népi mesterségébe.

A rendezvény kiállítói: Lólé Istvánné 
(borok), Marsa Istvánné (lekvárok, gyógy-
növények), Czinege Manufaktúra (vesz-
szőfonott termékek), Kanalas János, nép-
művészet mestere, Antal Anita (grillázs), 
Tóth Sándorné (méz), Szatmári András 
(dinnye és paprika), Ollári Gábor (dinnye 
és tök), Kálmán Róbert (burgonya), Papp 
József (hentesáru), Kálmán Jánosné (vesz-
szőfonott üvegtermékek), Zalatnyik Lász-
lóné (hímzett terítő), Garaczi Sándorné 
(szőnyeg), Szegő László (olaj, liszt)

Ismét eredményes volt a Hírös Hét Fesztiválon való szereplésünk
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Labdarúgó utánpótlás csapataink életében változás történt, mivel U-14-es 
csapatot nem indít az Egyesület ebben az évadban, helyette U-16-os csapatot 
indít versenyszerűen.

U-16-os csapatunk már túl is van az első bajnoki mérkőzésén.
A csapatot Dudás György irányítja. A csapat tagjainak nagy része most 

játszott először nagypályán, bajnoki labdarúgó mérkőzésen.
Az Izsáki SSE volt az ellenfél, hazai pályán, de sajnos 7-2-es vereség 

lett a vége. 
Reméljük, minél előbb összeáll a csapat és az eredmények is jobbak lesz-

nek majd. 
Persze a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon fiatal a csapat, leg-

alább két évvel, mint ellenfelei, ami ebben a korosztályban rengeteget számít!
U-11-es és U-13-as csapataink részére megrendezésre került az első OTP 

Bank Bozsik-Program keretein belül megrendezett torna, amely Kecskemé-
ten, a Műkertvárosi Sportcentrumban került megrendezésre.

Augusztus 24-én került megrendezésre az I. Nemzetközi U-11 Utánpót-
lás Torna - Tiszaalpár, melyen a hazai együttes mellett a Solti FC, a Budafoki 
MTE, az UTE Labdarúgó Akadémia U-10 és U-11, illetve az F.K. AFK Ada 
(Szerbia) csapatai vettek részt!

Részletek a jövő havi számban.
___________________________
Felnőtt csapatunk elkezdte bajnoki szereplését, míg U-19-es csapatunk 

szeptember 14-én lép először pályára.
A felnőtt csapat eddig lejátszott mérkőzéseiről, Kádár Tibort, a gárda 

edzőjét kérdeztük:
„Az utolsó pillanatban sikerült haza igazolnunk László Zsoltot, a Duna 

Aszfalt TLC II. csapatától. 
Az első fordulóban az SC Hirös-Ép csapata ellen léptünk pályára.
A bajnokság legjobb csapatával kezdtünk, nehezítette a dolgunkat, hogy 

sok volt a hiányzónk. 4-5-1-es felállással kezdtünk. A bajnokság egyik leg-
jobb csapata ellen és a sok hiányzó miatt, próbáltam védekezőbb csapatot 
felállítani, illetve a középpályán létszámfölényt teremteni. Nos, az 5. percben 
egy gólt máris ajándékoztunk az ellenfélnek. Próbáltam rendezni a sorokat. 
Sikerült is egyenlítenünk Gaál révén, majd a következő időszakban a meccs 
irányítását is átvettük. A második félidő elején, ismét ajándékoztunk az el-
lenfélnek egy gólt 1-2. A 75.percig tartottuk ezt az eredményt, ha Verebélyi 
nem mutat be bravúrokat, akkor hamarabb eldőlhetett volna a mérkőzés. A 
75.percben átálltunk támadóbb játékra, jött is a cserénk, Hekkelt cseréltem be 
Gaál mellé, hogy az előrevágott labdákat, fejelgesse le neki. Erre 20 másod-
perc múlva kaptunk egy, vélhetően szabálytalan, gólt, ez meg is pecsételte a 
sorsunkat. 1-4 a vége. Megérdemelten nyert a Hirös-Ép csapata. 

Kitűnt: Verebélyi, Gaál, Palásti
A következő fordulóban Kerekegyházán léptünk pályára.
Ismét hiányzott legalább 3 ember a kezdő csapatból, de a legnagyobb 

bajom a támadó emberek hiánya volt. Borsi besegített, így ő volt az egyik 
csatár, mellette a visszatérő László Zsolt kapott támadó feladatot, viszont neki 
védekezni is kellett. 4-4-2-ben kezdtük a meccset. 

Az első 25 percben uraltuk is a játékot, Gyenes egyéni akciója végén, 
Nagy- Gál helyezte a kapuba a labdát. 0 -1. 

Ezek után a Kerekegyháza átvette az irányítást és vezetett veszélyes ak-
ciókat, de ha kellett a Murányi és Pásztor duó blokkolt vagy éppen Verebélyi 
védett nagyokat, álltuk a sarat, egészen a második félidő 2. percéig, mikor 
Malecz, a hazaiak fiatal tehetsége engedett el egy lövést, ami védhetetlenül 
került a hálónkba. A 75. percig el is fogadtam volna ezt az eredményt, mikor 
is fentebb toltuk a védekezésünket, átálltunk 3 csatárra és átvettük az irányí-
tást. Meg is lett az eredménye, mivel Surányi egy okos góllal megszerezte 
nekünk a vezetést a 84. percben. Ekkor utasításomra, próbáltuk Borsinak elő-
re vágni a labdákat, hogy tartsa meg minél messzebb a kapunktól. A végén 
Verebélyi egy óriási bravúrt mutatott be, aminek köszönhetően megtartottuk 
a 3 pontot. 1-2. Kitűnt: Verebélyi, Pásztor, Murányi, Czingel”

A harmadik fordulóban a KHTK II. csapat ellen, hazai környezetben, 
Gaál Márk duplájának és Murányi Attila góljának köszönhetően 3-3-as dön-
tetlent értünk el.

A csapat 3 fordulót követően a 4. helyen áll. 
____________________________
A Tiszaalpári Sportegyesület elmúlt időszakáról Dr. Patak Sándor szá-

molt be:
A 2019. év tavasza a pályázatok lezárásának időszaka volt a Tiszaalpári 

Sportegyesületnél:
Hosszú előkészítést és sok munkát követően látvány csapatsport támoga-

tás keretében megújult a Szent Imre tér 15/b alatti füves nagypálya, amelyet 
már birtokba is vehettek sportolóink.

Szintén látványcsapat sporttámogatás keretein belül sikerült telepíteni 
egy 20 KWh összteljesítményű házi kiserőművet a székház tetejére. A szer-
ződéskötés az áramszolgáltatóval folyamatban van. Reméljük, hogy a pálya 
mellett, az egyesület energiafelhasználása is hamarosan zöldebbé válik ez-
által.

2 éves gyűjtögetést, szervezést követően idén nyárra elkészült az a gu-
miborítású kézilabdapálya, amely nemcsak a Kézilabda Szakosztály sporto-
lóinak biztosít majd minőségi edzéslehetőséget, hanem az Általános Iskolánk 
nebulóinak is helyet fog adni az iskolai foglakozások során. A beruházás 
huszonnyolc millió forintból valósult meg, melynek nagy része TAO pályá-
zatokból jött be, de ehhez jelentős önerő is kellett, amit az Önkormányzat 
biztosított az egyesület részére. 

A pálya hivatalos átadására augusztus 16-án került sor egy sportos ün-
nepi délután keretében. A pályát Dr. Vancsura István polgármester úr, vala-
mint Nagy László kétszeres Bajnokok Ligája győztes és 209-szeres magyar 
válogatott kézilabdázó adta át. A pályaavatót megtisztelte jelenlétével még 
Apró Ferenc a KTE Piroska szörp szakmai igazgatója, valamint Járdi Ádám, 
a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség elnöke, valamint Domonics János 
is, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a kézilabda sportága ily mértékben 
kiteljesedhessen településünkön. 

A megnyitót követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, fotózásra is 
Nagy Lászlóval, majd a gyermekek, később a férfi és női kézilabdázóink is 
birtokba vehették az új pályát.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a polgármester Úr, Nagy László és 
a  Megyei Kézilabdaszövetség vezetésének közreműködését a megnyitó le-
bonyolításában, továbbá a jelenlétét azoknak a kedves vendégeknek, helyi 
lakosoknak akik – a nyári hőség ellenére – megtisztelték a megnyitót rész-
vételükkel.

A Tiszaalpári Sportegyesület sportolói nevében külön szeretnénk megkö-
szönni dr. Vancsura István polgármester Úr és a képviselőtestület támogatását 
a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításában, továbbá az egyesületért dol-
gozó kis csapat fáradtságos munkáját a projektek megvalósításában.

Figyelemmel a füves pálya teherbíró képességének korlátaira, kér-
jük, hogy a helyi kocogók a térburkolatot, a hobbi focisták pedig a pálya 
melletti területet használják a hétköznapokban!

___________________________
Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-

letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzéseiről, a tabella állásáról az aláb-

bi honlapokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
 HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Elkezdődött az őszi szezon
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Dr. Farkas Klára bemutatkozása
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Tiszaalpáriak!

Október 13-án ismét eljön az ideje annak, hogy eldöntsük, kiknek a kezébe adjuk otthonunk, Tiszaalpár sorsát.
Itt a lehetőség, hogy olyan polgármestert, olyan képviselőket válasszunk meg, akik a lakosság igényeit, véleményét, érdekeit és jövőjét 
figyelembe véve, meghallgatva képviselik településünket.
Aktívan részt veszek Tiszaalpár és környéke életében, mely során akarva és akaratlanul is betekintést nyertem községünk működésébe. Úgy 
gondolom, Tiszaalpárnak szüksége van a változásra annak érdekében, hogy végre a fejlődés és a virágzó jövő útjára tudjon lépni. Települé-
sünk adottságai megvannak mindehhez, nekünk pedig az a feladatunk, hogy e célok eléréséhez megtaláljuk az ideális vezetést.
Szeretnék ebben a fejlődésben és munkában aktívan, Önökkel közösen részt venni, ezért indulok el polgármester-jelöltként a 2019. évi 
önkormányzati választáson.
Az alábbi pontokban ismertetem Önökkel polgármester-jelöltként a legfőbb célkitűzéseimet:
- A település munkahelyteremtésének elősegítése, szoros együttműködésben a helyi vállalkozásokkal. Támogatni kell a helyi vállalkozáso-

kat települési munkák nyílt pályáztatásával, a lakosok, vállalkozók teljeskörű tájékoztatásával.
- A rossz állapotú közutak folyamatos fejlesztése elsődleges feladat.
- Holt-Tisza használati jogának visszavétele után egy gyümölcsöző működtetést kívánunk megszervezni a helyi Horgász Egyesülettel. Fontos célunk a csendes turisztikai 

vállalkozások segítése és építése, melyek az itt élők megélhetését és a településünk fenntartását szolgálnák.
- A takarékos gazdálkodás, a környezeti értékeink fenntartása, fejlesztése és a munkahely teremtő projektek felkutatása is céljaim között szerepelnek. Környezetbarát, kör-

nyezettudatos fejlesztések megvalósítása településszinten szintén nélkülözhetetlen.
- Közbiztonság növelése újabb kamerarendszerek kiépítésével a lakosság igényei szerint.
- A társadalom elöregedése miatt nagyon fontos a szociális ellátás és az idősgondozás fejlesztése, bővítése. A helyi idősotthon bővítése, az otthoni idősgondozási szolgálat 

növelésének megoldása sürgető feladat.
- A Tanyagondnoki szolgálat bevezetése.
- A civil szervezetek szerepének erősítése, bevonása az önkormányzat munkájába.
- A fiatalok számára a letelepedést és Tiszaalpár megtartó erejét növelni kell, építési telkek, önkormányzati lakások felhasználásával.
- Mindannyian tapasztaljuk, hogy napi szinten mekkora veszélyt jelent a kerékpáros közlekedés mind a külterületekről, mind Alpár-Újfalu viszonylatában. Éppen ezért a 

kerékpárutak kiépítése a külterületeken élők számára elengedhetetlen.

Megválasztásom esetén továbbra is támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a tiszaalpáriak életkörülményeit javítja, illetve a község fejlődését, gyarapodását 
segíti elő. A következő évek fejlesztései során figyelembe kell venni valamennyi településrész igényeit (Alpár, Újfalu, Polyákfalu és a Kecskeméti és Iskola utcai rész), meg-
teremtve ezzel az egyensúlyt.
Községünk lakosságáért, gyermekeink biztos jövőjéért és településünk tovább éléséért kívánok munkálkodni polgármesterként és ezen törekvések eléréséhez megtaláltam a 
tökéletes, támogató csapatot is.
Csernák István, Kecső Róbert, Kőrös Lajosné Julika, Molnár Csaba, Molnár Zoltán, Novák Mihály és Tóth István mind olyan emberek, akik nem csak akarnak, hanem készek 
is tenni Tiszaalpár fejlődéséért.
A következő napokban részletesen bemutatjuk Önöknek a programunkat, jövőképünket és azt, hogyan akarunk dolgozni Tiszaalpár mostani és leendő lakosaiért.
Kérem Önöket, támogassanak minket szavazatukkal október 13-án, hogy közösen munkálkodhassunk együtt Tiszaalpárért.
Mert Nekünk Tiszaalpár az első!                                                                                                                                                                                               Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!

Köszönettel veszem, hogy időt szán pár 
soros bemutatkozásom és Tiszaalpár jövő-
jéről alkotott képem megismerésére.
Kőrös Lajosné Kézsmárki Julianna va-
gyok. Születésem óta Tiszaalpáron élek, és 
itt is dolgozom, több mint 23 éve. Helyi 
termelő felesége és két felnőtt leány édes-
anyja vagyok. Büszkeséggel tölt el, hogy 
férjem és jómagam családja is Tiszaalpár 
területén él, dolgozik. Szeptemberig a Gondozási Központ intézményve-
zetői munkakörét töltöm be, ezt követően a családommal közösen zöld-
ség-gyümölcs boltot fogunk üzemeltetni.
Munkám során folyamatosan szembesülök az itt élő emberek problé-
máival, önkormányzati munkatársként pedig még nagyobb rálátásom 
lett mind a problémákra, mind a megoldásokra. Aki ismer, tudja, hogy 
bizalommal lehet hozzám fordulni segítségért, akár egészségügyi, akár 
szociális ügyekkel kapcsolatosan. A jövőben pedig még többet szeretnék 
tenni az itt élő emberekért.
Véleményem szerint nagy ígéretekkel felesleges kampányolni, hisz a 
megvalósításuk nem egy személyen múlik. A legfontosabbnak inkább azt 
tartom, hogy olyan emberek töltsék be a vezetői pozíciókat, akik számára 
a falu érdeke az elsődleges szempont. Olyan polgármesterre és képvi-
selőkre van szükség, akik keresik a fejlődés lehetőségét, annak megva-
lósítását és mindent megtesznek Tiszaalpárért és az itt élő emberekért.
Úgy gondolom, Dr. Farkas Klára polgármester-jelölttel és képviselője-
lölt társaimmal együtt olyan egységet alkotunk, akik keresni és támo-
gatni fogják azokat a terveket, folyamatokat, melyek falunk előrehala-
dását szolgálják. Kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal és 
szavazatukkal támogassanak minket ezen törekvéseinkben, hogy együtt 
munkálkodhassunk szeretett falunk jövőjéért.
Mert Nekünk Tiszaalpár az első!

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!

Molnár Csabának hívnak, 43 éves va-
gyok, Kiskunfélegyházán születtem. Szü-
letésem óta Tiszaalpáron lakom. 17 éve 
volt egy autóbalesetem és azóta kerekesz-
székben folytatom az életem. Attól kezdve 
fokozottan foglalkoztat az embertársaim 
szociális helyzete, és mindennapjaik meg-
élhetése.
A FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum támo-
gatásával képviselőjelöltként indulok az őszi önkormányzati választáson.
Az alábbiakban szeretném megosztani Önökkel pár pontban a legfonto-
sabb célkitűzéseket, amikkel mindenképpen foglalkoznunk kell annak 
érdekében, hogy Tiszaalpár sokkal élhetőbb otthonunk legyen.
- Legfőbb célom az idősek és rászorultak szociális helyzetének a támo-
gatása.
- A közmunka programban ne csak a fű kaszálásával, hanem a rászorult 
emberek mindennapjaival is foglalkozni kell.
- Szeretném megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy Tiszaalpáron az or-
vosi ügyeletet hogyan lehetne visszaállítani 0-24 órára.
- Szükséges a civil szervezetek működésének felülvizsgálata és lehetőség 
szerint többlettámogatás biztosítása.
- Utak felújítása és a teljes falu szépítése elengedhetetlen feladat.
További céljaim között szerepel a Holt-Tisza tulajdonjogának visszaszer-
zése önkormányzati tulajdonba és ezt követően működtetésének bizto-
sítása.
Kérem, támogasson minket szavazatával, hogy Dr. Farkas Klára polgár-
mester-jelölt vezetésével közös céljainkat megvalósíthassuk.
Mert Nekünk Tiszaalpár az első!

Fizetett politikai hirdetés
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Tisztelt Választópolgár! Kedves 
Tiszaalpári Lakos!

Kecső Róbert vagyok, a Tiszatáj 
Vendéglő üzletvezetője. Tiszaalpá-
ri születésű. Egy teljesen megújuló 
és fiatalos gondolkodású csapattal 
szeretnék képviselő lenni Tiszaal-
páron, Dr. Farkas Klára polgármes-
ter-jelölttel az élen.

Szeretném, ha falunk élhetőbb és 
mozgalmasabb lenne, a fiatalok pedig nem elmennének, 
hanem inkább ide települnének. Ehhez sok mindent meg 
kell változtatni. Az egyik legfontosabb feladat a Tiszaalpári 
Holtág állapota. Településünk természeti adottságaiból kifo-
lyólag kifejezetten alkalmas a turizmus fellendítésére. Ezért 
szükség van arra, hogy a Tisza olyan állapotba kerüljön, 
hogy a horgászok, nyugalomra vágyók és itt élők mindent 
megtaláljanak a pihenésük, szórakozásuk és hobbijuk önfe-
ledt kiaknázására. Túra útvonalakat lehetne kialakítani, csó-
nakkölcsönzőt és szabadstrandot kiépíteni.

Biztos vagyok benne, hogy e fiatalos és tettre kész csapat 
tagjaként sokat tudnánk tenni Önökkel közösen annak ér-
dekében, hogy Tiszaalpár a fejlődés és élhetőbb jövő útjára 
lépjen.

Mert Nekünk Tiszaalpár az első!
Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!

Tóth Istvánnak hívnak, 53 éves va-
gyok. 10 éve élek feleségemmel Ti-
szaalpáron és Bokroson a Mars Ki-
sállateledel Gyártó Kft-nél dolgozom 
immáron 15 éve.
1992 óta egy nagyon régi hagyományt 
ápolok, lakodalmakban vőfélyként 
biztosítom a násznép jó hangulatát. E 
hobbim folytán jött az ötlet, hogy meg-
szervezem a Lakodalmi zenekarok és Vőfélyek találkozóját amely 
már nyolcadik éve nagy sikernek örvend.

Egy fiatal, Tiszaalpár jövőjét és fejlődését szem előtt tartó csapat 
tagjaként indulok az önkormányzati választásokon képviselőjelölt-
ként. Tudom, hogy Dr. Farkas Klára polgármester-jelölt vezetésé-
vel településünk végre abba az irányba indulhatna el, amire évek 
óta várunk. Éppen ezért programunkban kiemelt helyen szerepel 
a turizmus és az egészségügyi ellátás fejlesztése, valamint a civil 
szervezetekkel való együttműködés erősítése. Amennyiben bizal-
mat kapok Önöktől a képviselőségre, vállalom, hogy legjobb tudá-
som szerint fogom támogatni és segíteni a tiszaalpári lakosságot.

Kérem, támogassák szavazatukkal Dr. Farkas Klára független pol-
gármester-jelöltet és a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum képviselője-
löltjeit, hogy településünk elindulhasson a fejlődés útján egy élhe-
tőbb jövő felé.

Mert Nekünk Tiszaalpár az első!
Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!

Engedjék meg, hogy röviden bemutat-
kozzam. Molnár Zoltán vagyok, 27 
éves és 4 éve élek boldog házasságban 
feleségemmel. Két gyermekünk van: 
Zoé és Mia, 2 évesek. 10 évig aktí-
van sportoltam Kyokushin Karate-t, 
aminek köszönhetően ötször nyertem 
Magyar Bajnokságot. Jelenleg klíma-
szerelőként dolgozom, illetve a Telepü-
lésünkkért Egyesület elnöke és a Tiszaalpári Fidesz Csoport elnöke 
vagyok.

Fontosnak tartom, hogy Tiszaalpár olyan otthonunk legyen, amiben 
a fiatalok lehetőséget látnak egy boldog életre. Ahonnan nem el-
vándorolnak az emberek, hanem ideköltöznek. Éppen ezért kiemelt 
jelentőségű településünk fejlesztése, a fiatalok letelepedése és a he-
lyi vállalkozások támogatása, valamint a Holt-Tisza rendbetétele.

Úgy gondolom, hogy Dr. Farkas Klára polgármester-jelölt és kép-
viselőjelölti csapatunk egy olyan lendületes, aktív és jövőbe tekintő 
egységet alkot és szemléletet képvisel, ami képes arra, hogy Tisza-
alpárt a megérdemelt fejlődés útjára állítsa.

Kérem Önöket október 13-án szavazatukkal támogassák Dr. Farkas 
Klára polgármester-jelöltet és a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum je-
löltjeit célkitűzéseikben.

Mert Nekünk Tiszaalpár az első!
Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!
Novák Mihály vagyok, 42 éves, párom Ju-
hász Krisztina.
Három kisfiam van: Kristóf és Patrik 14 
évesek és Beni, aki 3 éves. Saját sikeres 
vállalkozásomban a Novákkosár Kft-ben 
dolgozom évek óta ahol településünk egyik 
értékének a kosárfonás hagyományának 
megőrzésén, ismertebbé tételén munkálko-
dom.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen viszonylag 
kis településen, mint a miénk, sokkal fonto-
sabb az, hogy egy képviselő milyen értékeket képvisel, mint az, hogy mit 
ígér a kampány során. Mindannyian jól tudjuk melyek a legfőbb problémák 
a településünkön és azt is tudjuk, hogy ezeket a problémákat nem sikerült 
sok-sok éven át rendezni. Ha megtisztelnek bizalmukkal, mindent tőlem 
telhetőt megteszek annak érdekében, hogy településünk elinduljon a fejlő-
dés útján, valamint vállalom, hogy továbbra is azon értékek mentén fogok 
dolgozni, amik szerint élem a mindennapi életemet is.
Melyek a legfontosabbak ezek közül? Tisztesség, embertársaim megbecsü-
lése, megbízhatóság, együttérzés, felelősségvállalás, megfontoltság, bátor-
ság, eredményközpontú gondolkodásmód, együttes problémamegoldás, 
döntési helyzetekben az alternatívák, az innovatív megoldások felismerése.
Azt kérem Önöktől, hogy tiszteljenek meg szavazatukkal ha egyetértenek 
azzal, hogy nem különleges csoportok vagy egyes emberek érdekeit, néze-
teit kell képviselni Tiszaalpár képviselőtestületében, hanem a fenti értékek 
tudatában kell meghozni a döntéseket, elfogultság és részrehajlás nélkül a 
konkrét kérdésekben.
Kérem szavazzanak a FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum képviselőjelöltjeire 
és Dr. Farkas Klára polgármester-jelöltre, hogy Tiszaalpár a fejlődés útjára 
léphessen.

Mert Nekünk Tiszaalpár az első!
Fizetett politikai hirdetés
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Tisztelt Választópolgár!
Kedves Tiszaalpári Lakos!

Csernák István vagyok, 1997 óta élek Ti-
szaalpáron, három gyermekem van. Jelen-
leg szakmámban dolgozom: járművek vil-
lamossági javításával foglalkozom helyi 
vállalkozóként, amely ősztől járműklíma 
szereléssel egészül majd ki. Szabadidőm-
ben szeretek túrázni, biciklizni vagy tenni 
egy sétát a vízparton.

Úgy látom, hogy településünk az elmúlt évek során különösebb válto-
zások nélkül sodródik a fejlődő, környező települések mellett. Ezen itt 
az ideje változtatni, hiszen Tiszaalpár nagyszerű adottságokkal bíró te-
lepülés.
Ebben a modern és gyorsan fejlődő világban, mondhatni egy szigeten 
élünk, mely hatalmas kiaknázatlan értékekkel rendelkezik. Környezetünk 
megújítása, fejlesztése, szépítése, értékeink megőrzése a fő célom, amely 
tudom, hogy innovatív megoldásokkal, a közösség összefogásával létre 
tud jönni. Ha elindulnánk a fejlődés útján az nem csak a turizmust lendí-
tené fel, hanem a lakosság számára is élhetőbb, szebb és vonzóbb környe-
zetet biztosítana. Tiszaalpár végre olyan otthona lehetne az itt élőknek, 
ami a fiatalokat is buzdítja az ittmaradásra, letelepedésre.
Természetesen az általam kiemelt terület csak egy a megannyi fejleszten-
dő terület közül. Rengeteg teendő van községünkben, amely egy hosszú 
folyamat, és egy hosszútávú befektetés, ezért mielőbb bele kell vetnünk 
magunkat a munkába. Tudom, hogy Dr. Farkas Klára független polgár-
mester-jelölt és a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum jelöltjei egy olyan len-
dületes, tervekkel teli csapatot alkotnak, akik nem félnek a megmérette-
téstől. Készek vagyunk tenni a településünkért és ehhez kérjük az Önök 
támogatását.

Mert Nekünk Tiszaalpár az első!
Fizetett politikai hirdetés

Kedves tiszaalpári sorstársaim!
Pintér László vagyok, nem született tiszaalpári, 
de 9 évvel ezelőtt úgy döntöttem a családommal, 
hogy itt szeretnék élni, lakni és ezt a döntésemet a 
mai napig nem bántam meg. Tiszaalpáron lakom a 
feleségemmel és két kiskorú gyermekemmel, akik 
itt járnak iskolába. Szigorú, következetes ember 
vagyok, nem tűröm a mellébeszélést, munkake-
rülést, pénzkidobást! Eddig a bajok süket fülekre 
találtak, de a tiszaalpáriak problémáit jól ismerem és saját bőrömön ta-
pasztalom. Ezeknek a megoldására alapjaiban kell megváltoztatni a je-
lenlegi rendszert és én készen állok a feladatra. Fegyvereim a tisztesség 
és a becsület. 
Olyan Tiszaalpárt szeretnék, ahol:
- rend van az utcákon, közterületeken, temetőkben, javul a közbizton-

ság 
- rend van az önkormányzatban 
- itthon tartjuk a fiatalokat 
- összefogunk a fontos közügyekben 
- Tiszaújfalut, Polyákfalut és a külterületeket felzárkóztatjuk 
- élénkül a turizmus 
- hatékonyak a közmunkaprogramok 
- pezseg a kulturális- és sportélet 
- Kiskunfélegyházára vissza van helyezve az általános ügyintézés 
Amennyiben megválasztanak, polgármesterként felajánlom, hogy az 
önkormányzatnak beszerzett autóbusszal igény szerint térítés nélkül én 
fogom szállítani a gyerekeinket óvodába, iskolába, továbbá kijelölt napo-
kon az időseket, betegeket beszállítom egészségügyi intézménybe.
Mindenkit arra kérek, hogy támogasson ezeknek a céloknak elérésében 
és ígérem, hogy minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy ilyen Tiszaal-
párt teremtsünk. Köszönöm segítségüket!

Hiszek abban, hogy közösen képesek leszünk rá!
Tisztességgel, becsülettel, Tiszaalpárért! 

Az Önök független polgármester jelöltje: Pintér László
Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal az elmúlt 
öt évre. Önkormányzati képviselőként képviselhettem a 
falu és lakóinak az érdekeit, valamint megfelelő dönté-
seket hoztam, amelyek az előrehaladást és a tisztességet 
szolgálták.
Továbbra is szívesen vállalom ezt a feladatot amennyi-
ben Önök is alkalmasnak találnak rá. Kérem szavazatuk-
kal 2019. október 13-án támogassanak, hogy tisztesség-
gel és becsülettel folytathassam a megkezdett munkát.
Köszönettel:

Csernák Zsolt Sándor
Fizetett politikai hirdetés
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Bodor Ádám Bálint
Tisztelt Tiszaalpáriak! Bodor Ádám vagyok független 
képviselőjelölt. Köszönöm azoknak, akik aláírásukkal, 
ötleteikkel, vagy bátorításukkal támogatták és segítet-
ték indulásomat.
Nagy örömmel tölt el, hogy ennyi képviselőjelölt indul 
a választásokon, mert ez a változás és megújulás iránti 
igényt jelenti. 
Zsígó Ferenccel indulunk, egy koalícióban. Közös programot írtunk, melyet itt hely 
hiányában nem tudok közölni, de facebookon, szórólapokon elérhető lesz.
1987-ben születtem Kiskunfélegyházán. Tanulmányaimat az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolában kezdtem meg, majd Csongrádon a Bársony István Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában folytattam. Felsőfokú tanulmányaimat Szarvason a Szent István 
Egyetem Mezőgazdasági karán végeztem, mint környezetgazdálkodási agrármérnök. 
Természetvédelmi-területfejlesztés szakirányon valamint Hulladékgazdálkodási tech-
nológusként fejeztem be a főiskolát. Már akkor is foglalkoztatott a közélet, a Hallgatói 
Önkormányzat tagjaként tevékenykedtem. Eközben Tiszaalpáron barátaimmal mega-
lapítottuk az ifjúsági klubbot . A főiskola után az Axon Kft-nél kezdtem el dolgozni, 
majd a Tiszaalpári Település Üzemeltető Kft-nél. Jelenleg a Kecskeméti Egységes 
Gyógypedagógiai Intézmény Autizmus Centrumában dolgozom öt éve. Tiszaalpár-
hoz köt szinte minden, szabadidőmet szívesen áldozom a helyi közösségi élet szer-
vezésére. Zenélek és idén hatodik alkalommal rendeztük meg az Alpárfesztet amely 
egyre színvonalasabb és nagyobb a látogatottsága. Másik hobbim a képzőművészet, 
melyben alkotási vágyamat tudom részben csillapítani. Ivicz Netta vezetésével egy 
helyi képzőművészkört indítunk, ezzel segítve a művészet iránt érdeklődőket. Az ASE 
Kézilabda Szakosztályának játékosa vagyok. Számomra fontos a sport és az egészsé-
ges életmód.
Augusztusban sikert aratott a piacon megrendezett „Retro Kiállítás” amelyet Zsígó 
Ferenccel álmodtunk meg és sok lelkes helyi barátunk segítségével sikerült megvalósí-
tanunk. Másik szívügyünk Tiszaalpár helytörténete, ennek kutatása és megismertetése 
az itt élő felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt. Hisszük, ha valaki megismeri, meg-
szereti Tiszaalpárt, az itt fog élni és tenni a helyi közösségért. Számomra lakóhelyünk 
jövőjét a helyi gyökerű fiatalok megtartása jelenti!
Családom, édesapám révén a közösségért tenni akarás példáját láttam, amelyet követni 
akarok!
Ismerem a falu gondjait, megoldásra váró feladatait, látom ezt az egyedülálló szépségű 
helyet, amely tele van kihasználatlan lehetőségekkel. Tiszaalpáron képzelem el jövőm, 
itt szeretnék élni, családot alapítani.
Kérem Önöket tiszteljenek meg engem és Zsígó Ferencet október 13-án szavazatukkal. 

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt
tiszaalpári lakosok!

2002-ben olyan elhatá-
rozásra jutottam, hogy 
szeretnék az átlagnál töb-
bet tenni településünkért.  
Önök segítségével beke-
rültem a képviselő testü-
letbe. Ettől kezdve szaba-
didőmet nem sajnálva, azóta is azon munkálkodom, 
hogy községünk minél szebb, biztonságosabb és él-
hetőbb legyen. Nagy elánnal végzem dolgom a lo-
vas egyesületben, a polgárőrségben és a sportegye-
sületben egyaránt. Soha nem voltam a nagy szavak 
és ígérgetések embere. Megpróbáltam olyan módon 
tevékenykedni településünk előrehaladása érdeké-
ben, hogy az ne a látványról, hanem az egyszerű, 
kézzel fogható valóságról szóljon. Ahhoz, hogy 
odaadó munkámat továbbra is végezhessem, kérem 
Önöket, segítsenek az októberi választáson szava-
zataikkal, hogy a következő testület munkájában is 
részt vehessek.

Maradok tisztelettel: Kacziba Sándor
Fizetett politikai hirdetés

dr. Csernus Tibor
képviselőjelölt

Kérem, támogasson szavazatával
a 2019. október 13-i önkormányzati választáson!

Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt tiszaalpári választópolgárok!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, hogy az 
elmúlt 5 évben Tiszaalpár képviselőtestületé-
nek tagja lehettem. Remélem munkámmal rá-
szolgáltam arra, hogy a következő ciklusban 
is megtisztelnek szavazataikkal

Bartók István
Fizetett politikai hirdetés
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10:00 Búzától a kenyérig: közös 
kenyér sütés

11:00 Lovas bemutató
11:30 Népzene, néptánc
12:00 Solymász bemutató
12:30-13:30 ebédszünet
14:00 Lovas bemutató, gyalogos 

harci bemutató, solymász 
bemutató, regösénekek

16:00 Tudományos ismeretterjesztő 
előadás

18:00 Holló énekel
19:00 Vacsora
20:00 Szertűz

Bármi kérdés forduljanak
Kapás Évához 30 8585490

Gyors nyomdai munkák a Kécske Nyomda Kft-nél
Új digitális nyomdagépeinken rövid átfutási idővel színes szórólapok, plakátok, kiadványok gyártását vállaljuk. 
Akár 1 példánytól, akár 1 nap alatt! Fénymásolás megvárható!

Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel/fax: 0676/441-519
e-mail: kecskenyomda@gmail.com
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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

Kedves Olvasók!
A Tiszaalpári Hírmondó 

októberi számának
lapzártája

2019. október 4-én lesz,
az önkormányzati
választások miatt.

Megértésüket köszönjük!
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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

15
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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
szelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Eper palánta ingyen kiszedhető, elvihető. 
Új állapotú, gördíthető, összecsukható járó-
keret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 8000 
ft. Érd: Tiszaalpár, Dobó i. u. 2. Tel: 76/421-
576 (16 óra után)
* Ülőgarnitúra (3-2-1) centrifuga, gyü-
mölcscentrifuga, 2 db fekete bárszék, nagy-
kapu vasból eladó. Érd.:  30 573 3750
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő 
ajtófélfa eladó. Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentke-
zését várom. Tel.: 30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, 
palackos gáztűzhely, Zepter porszívó, mobil 
gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós konyha-
bútor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 
2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike ke-
rékpár, 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. 
Minden eredeti rajta. Vizsgáztatott, üzem-
képes. Érd.: 76/424-581
* Üzlethelyiség kiadó, Szent Imre tér 13. 
Érd.: 76/424-581 vagy személyesen a hely-
színen
* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 l-es, 
bejárati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 
06/70/659-4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok 
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 félfás-
tól eladó. Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146
* 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 Tiszaal-
páron. 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, fürdőszo-
ba. Irányár: 3 200 000.- Köztársaság u. 20. 
Tel.: 30/300-4387
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújí-
tott, 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 felújí-
tott, 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 határidő-
vel. Tel: 06 70 429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC 
SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Al-
kotmány 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) 
Érdeklődni 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 Mi-
hály. 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
* 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 
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

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

konyhai kisegítő, takarító,
parkgondozó, kertész 

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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