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Tiszaalpári Hírmondó
Farsangi mulatság a Nyugdíjas Baráti Körben

A farsang most nem faggyal, 
hanem szép, februárt meghazud-
toló napfénnyel köszöntött ránk. 
Eljött végre Farsang napja, mire 
barátaink már régóta készülődtek. 
Lassan gyülekeztünk az alkalom-
hoz illően a szépen megterített, 

feldíszített teremben. Beszélgetve 
vártuk az ünnepi megnyitót. 
Fricskáné Jolika köszöntötte a 
kedves meghívott vendégeket: dr. 
Csernus Tibor alpolgármester urat, 
a helyi klubok képviselőit, Farkas 
Csabát és feleségét Anikót, akik 

egyik szponzorai a klubunknak, val-
amint klubunk tagjait, és ifj. és id. 
Baranyi János zenészeinket. Jolika 
beszélt a farsangi szokásokról, 
hagyományokról. Hazánkban is tar-
tott, de világhírűvé vált MOHÁCSI 
BUSÓJÁRÁSRÓL. Költőink is 
megemlékeznek évszázadokra 
visszatekintő hagyományainkról. 
(Pl.: Aranyosi Ervin)
„Eljött hát a farsang, már a tavaszt 
várjuk,
hideg tél kapuját lassanként bezár-
juk.
Nagy evés-ivással készülünk a nyár-
ra,
de kedvünk támad még egy téli 
mulatságra!”

A mi farsangi bálunk nem 
világra szóló, de fellépő barátaink 
szívüket, lelküket beleadták, hogy 
vidám műsorszámaikkal tegyék 
emlékezetessé ezt a napot. Jolika 
köszöntője után jött a mókázás, 
jeleneteket láthattunk az önző nagy-
ikról, az orvosi váróban ülő szószá-
tyár betegről, a kocsmatöltelék 
Józsi bácsiról és feleségéről, val-
amint az árok partján pihenni térő 
részegről és biciklitolvajról. Majd 
Csorbáné Gizike farsangi versét 
hallgathattuk meg.

Folytatás a 3. oldalon.



2. ol dal                                                            2020. február

Helyi identitás és kohézió erősítése
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009-es kódszámú projekt

„Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése”
Helyi hagyományok feltárása „Régi szép emlékek”

Farsang: jelmezes forgatag és jókedv.
A farsangi ünnepléseket és mulato-

zásokat sokan kedvelik. Vannak akik 
szívesen részt is vesznek benne, még 
mások inkább csak lelkes szemlélőként 
járulnak hozzá az ünnep sikeréhez. 
Azonban ha kérdezzük az ünneplőket, 
hogy ismerik-e a farsang eredetét, több-
nyire csak fejrázás lenne a válasz. Ebben 
az írásban most megosztom olvasóink-
kal, a farsanggal kapcsolatos fontosabb 
ismereteket.

 A farsang név német nyelvterülethez 
köthető, osztrák-bajor eredetű szó, ame-
lynek első írásos megjelenését többféle 
dátumhoz is kapcsolják. A magyar népra-
jzi lexikon 1283-at adja meg első meg-
jelenésként, de van olyan szakmai oldal, 
ami ezt jóval későbbre, a 14. század 
közepére teszi. A farsang végső szógyök-
ere a „Fastenschank”, azaz „böjti kocs-
ma”, amely többszörös szókapcsolat és 
átalakulás után nyerte el a mai farsang 
formáját. A Föld, különböző országaib-
an zajló farsangi ünneplések mindegy-
ikének van egy közös eredője a múlt-
ban. Megjelenési formájukban ezek a 
télvégi maszkos, álarcos, jelmezes ünnepi 
vígasságok és események. A tél vége 
és a tavasz kezdete, a termékenység és 
a bőség időszakának kezdete, az ókori 
népek mindegyikénél jeles ünnep volt, 
amit képletes díszítéssel, különféle masz-
kokba és jelmezekbe bújva ünnepeltek.

 A kereszténység elterjedésével azon-
ban Európában az ilyen típusú ünnepek 
gyakorlatilag eltűntek a mindennapok-
ból és csak a középkor végétől kezd-
tek ismét megjelenni. Az eltűnése azzal 
magyarázható, hogy az álarcos jelmezes 
mulatságok minden esetben össznépi dor-

bézolással, evéssel, ivással párosultak. 
Az iszákosságot, torkosságot, bujaságot 
pedig az akkor már igen erős egyház nem 
nézte jó szemmel. Ezért aztán megpróbál-
ta minden eszközzel visszaszorítani, de 
mivel ez nem igazán sikerült, így a far-
sangi ünnepeket fokozatosan próbálta 
keresztény tartalommal megtölteni. 

Bár a farsang világi ünnep és ősi 
hagyományai a pogány ókorba nyúlnak 
vissza, mégis ma már keresztény egy-
házi ünnepekkel van szoros összefüg-
gésben. Az ősi indíttatású népszokások, 
szinte észrevétlen átmenettel alakultak át 
pogány ünnepből keresztény karnevállá. 
Ehhez jó alap volt I.Orbán pápa 1091-ben 
született rendelete, amely az őskeresztény 
eredetű hamvazkodást – hamvazószerdát- 
hivatalos egyházi ünneppé nyilvánította. 
Így az ősi termékenységi ünnepek beszor-
ultak a karácsonyi ünnepkör végére és a 
húsvéti ünnepkör kezdete közé. Ennek 
megfelelően kezdete mindig vízkereszt-
kor (január 6-án) van. Ezzel szemben az 
ünnepek végének megállapításához két 
egymást követő napot is szoktak emleget-
ni. Húshagyó keddet és hamvazó szerdát. 
A húshagyó kedd elnevezés utalás arra, 
hogy a húsvéti böjti időszak előtt ez volt 
az utolsó nap, amelyen még lehetett alko-
holos italt és húst fogyasztani.

A magyar farsangi szokások jelle-
mzően néphagyományra épülnek. A far-
sang a párválasztás időszaka volt és egy-
ben fontos „esküvői szezon” , mivel a 
húsvéti böjt időszakában már tilos volt 
esküvőt tartani. A falvakban a legények 
szervezték a bálakat. A lányok rokonaik 
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt 
legénynek, aki a farsang végén nyilvános 

színvallásként a kalapjára tűzte. A báli 
szezon és a táncmulatság lényege az elj-
egyzés volt.

Hazánkban a legismertebb farsanghoz 
kötődő maszkos felvonulás a mohácsi 
busójárás. A busójárás idejét a tavaszi 
napfordulót követő első holdtölte határoz-
za meg. Régen a farsangvasárnap reg-
gelétől húshagyókedd estéjéig tartott a 
mulatság. Farsangfarkának nevezik ezt 
az időszakot. A busók felvonulása far-
sangvasárnap zajlik, végigviszik a telet 
jelképező koporsót, melyet a főtéren 
rakott óriási máglyán húshagyó kedden, 
az ünnepség zárásaként égetik el.

Ezzel a jelképes pillanattal a természet 
végre kilép a télből és visszatér a tavasz-
ba, az életbe. 

A Kádár Lajos Nyugdíjas Klubban mi 
is felelevenítjük a farsangi szokásokat, 
jelmezbe öltözve vidám műsorokkal 
szórakoztatjuk vendégeinket és klubtár-
sainkat. Ilyenkor a hagyományhoz szo-
rosan kötődő finom ételek, italok és a far-
sangi fánkok sem maradhatnak el aszta-
lainkról. Vidám mulatsággal búcsúztatjuk 
a telet és várjuk a rügyfakasztó tavaszt. 

Tiszaalpár 2020. 01. 29.
Hegyi Sándorné

FOGÁSZAT
Február havi rendelési idő:

hétfő: 7-15, csütörtök: 14-21, péntek: 7-15
Egyéb módosítást

az asszisztens hölgy kiteszi az ajtóra.

FIGYELEM!
Zöldhulladék begyűjtésnél

a munkatársaink annyi
cserezsákot biztosítanak, amennyi

kihelyezésre került!
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Farsangi mulatság a Nyugdíjas Baráti Körben
Folytatás az első oldalról.

Táncos produkciókban sem volt hi-
ány: a vajdának kedveskedő asszonyok, 
a fordítva öltözött nagyik kombinéban, 
valamint Bangó Margit és tánckara és 
Dankó Szilvi is színpadra lépett. A leg-
nagyobb sikert a chippendale fiúnk szá-
ma aratta. S kik voltak mindezek akik 
szerepet játszottak és tették a szépet, 
igazi farsangot varázsoltak, víg dalaik-
kal bekapcsolták a hallgatóságot is? A 
műsor szereplői: Feketéné Marika (Dan-
kó Szilvi), Deményiné Manyika, Frics-
káné Jolika, Buzderné Marika, Baranyi 
Jancsi és Rózsika, Csorbáné Gizike, 
Németh Gyuri (chippendale), Kálmán 
Pali (Bangó Margit), Feketéné Erzsike, 
Szabóné Ilus. 

Amikor véget ért a színpadi mó-

kázás a Himnuszt, a magyarok imáját 
énekeltük el közösen. Ezután jött a kö-
zös koccintás a vacsora előtt mindenki 
egészségére. Ezután kezdték a finom 
vacsorát tálalni, s mondhatom nem tar-
tottuk be, amit egy régi 16. századbeli 
csízió naptárunk ír, hogy farsang idején 
is próbáljunk rendet tartani evésben, 
ivásban, alvásban, mozgásban. Ettünk 
és le is öblítettük mérsékelt itallal az 
ételt. A farsangi szalagos fánkot lakite-
leki barátaink Hajagosné Icu és Szabó-
né Icu sütötték meg. S elmondhattuk: 
„Fánkom, fánkom, szalagos fánkom, de 
jól esik téged látnom!” A szép fánkok 
is a többi étel sorsára jutottak a Farkas 
Csabáéktól kapott mandarinnal együtt, 
nem sokáig mutogatták magukat. Meg-
szólalt Baranyi és fia zenéje. Közben 
Czeglédi Laci barátunk hangjára per-

dültünk táncra, korunkat meghazud-
tolva. Tudjuk, hogy a farsangot csend 
követi, ami felkészülés a kereszténység 
egyik legnagyobb ünnepére, a húsvét-
ra. Használjuk ki barátaink a farsangi 
időszakot, felejtsük el a bút, a bajt a 
bánatot, amennyire csak tudjuk vagy 
lehetőségünk van rá!
„Táncoljunk, vigadjunk a tél menekül-
jön,
a sötét, hideg mostantól kerüljön. 
Találja meg mindenki a párját,
miközben a farsang vidám táncát jár-
ják!”

Még sok-sok vidám farsangot kívá-
nunk a falu minden lakójának és szerte 
az országba, ahol ezt a napot megünnep-
lik!

Nyugdíjas Baráti Kör nevében
Szederkényi Zoltánné Ceni

Életmódot váltasz? Elmondjuk, hogyan maradj motivált.
Az elhatározás már megvan, csak az 

akarat kevés? Elárulunk néhány trükköt, 
amivel megőrizheted az elszántságod és 
teljesülhet végre az álmod. Elérheted a 
vágyott testalkatot, vagy visszaszerez-
heted az egészséged, ha nem adod fel. 
Mindezt hogy csináld? Íme 8 tipp:

1. Ne vegyél új ruhákat! Ha ép-
pen meg vagy hízva, és tenni szeretnél 
ellene, akkor ne kényeztesd magad új, 
nagyobb méretű, kényelmes ruhákkal, 
hanem hordd azokat, amelyek már szorí-
tanak itt-ott, így a kényelmetlenség érzé-
se miatt folyamatos lesz a késztetés arra, 
hogy odafigyelj a táplálkozásra.

2. Ne vásárolj felesleges ételeket! 
Az életmódváltás az elhatározáson túl, a 
bevásárlással kezdődik. Ha nincs otthon 
csábító, de hizlaló étel, akkor könnyebb 
ellenállni. Természetesen, a szülők ne-
hezített pályán mozognak ezen a téren 
is, de egy kis extra önuralom és ebből 
sem lehet gond. Továbbá, amit lehet a 
gyerekeknek is készítsük el a megfelelő 
alapanyagok felhasználásával.

3. Lásd magad előtt a célt! Ha tu-
dod, hogy mennyit szeretnél fogyni, 
akkor készíts egy centit. Például, ha 
10 kiló leadása a cél, akkor 1-től 10-ig 
szerepeljenek a számok. Minden egyes 
kiló eltűnésekor, lenyisszantunk egyet 
a centiből. Nagyon jó érzés lesz látni a 

fejlődést ezen a módon is.
4. Fokozd a hatékonyságot fotók 

segítségével! Van, aki attól lesz moti-
vált, ha a kedvenc szuper modellje vagy 
énekesnője fotóját nézi, mert az a célja, 
hogy rá hasonlítson. Vannak azonban 
olyanok is, akiknek az ad erőt, ha egy 
olyan képet látnak sűrűn, ahogyan nem 
szeretnének kinézni, de a jelenlegi élet-
módjukkal éppen jó úton járnak, hogy 
elérjék ezt a negatív változást. Mindegy 
melyik, amitől tartod az új életmódot, 
váltsd hasznodra. 

5. Legyen partnered! Ne csináld 
egyedül! Vond be a házastársad, a ba-
rátnőd, az anyukád, vagy bárkit, akivel 
jó hatással vagytok egymásra. Ez a fajta 
egyezség folyamatos motivációt nyújt 
majd. Persze csak akkor, ha szigorúak 
maradtok magatokkal és egymással is.

6. Jutalmazd magad! Tűzz ki mér-
földköveket és ha eléred, jutalmazd meg 
magad. Ha 30 kiló leadása a cél, amikor 
már 10 kilóval kevesebbet mutat a mér-
leg, vagy feljön az egy számmal kisebb 
nadrág, akkor jöhet egy kis kényeztetés. 
Egy régóta vágyott wellness, egy szín-
ház, egy új könyv. 

7. Légy mindig büszke magadra! 
Van, amikor nehezebben megy. Van, 
amikor nem mozdul a mérleg nyelve 
semerre és belefáradunk az egészbe. 

Na ekkor kell 
nagyon nagy le-
vegőt venni és 
előhúzni a ma-
radék kitartá-
sunkat és foly-
tatni tovább. Az 
eredmény nem 
fog elmaradni.

8. Elegen-
dő alvás! Nem 
lehet eleget el-
mondani, hogy 
az alvás nem csak az egész szerveze-
tünk számára rendkívül fontos, de az 
életmódváltásunk kiemelkedő szerepű 
segítője is. Aki kipihent, nem kíván 
nagy mennyiségű ételt, hogy pótolja az 
alváshiányból eredő kalóriaigényt.

Ez az írás is az EFOP-1.5.3-16-
2017-00071 – „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Ti-
szakécskei járásban” projekt keretein 
belül készült. További érdekes tartalma-
kért a témában megtalálhatóak a www.
sportelmenyekbacsban.hu weboldalon.
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
A magyar kultúra napja 2020. január 22.

1989 óta ünnepeljük meg január 
22-én a magyar kultúra napját, annak 
emlékére, hogy a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon tisztázta le nemzeti imánk, a 
Himnusz kéziratát, mely egy közösség 
összetartozását kifejező énekké vált.

Ilyen Himnuszt egyetlen európai 
nép sem mondhat magáénak, mint 
amilyet Kölcsey alkotott. Himnu-
szunk nem éltet királyt, uralkodót 
vagy más történelmi hőst. A vers az 
évszázadokon át szorongatott, két-
ségbeesett nép imádsága a magyarok 
megtartó Istenéhez. 

Az évfordulóval kapcsolatos meg-

emlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősí-
tésének, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi 
értékeinket.

Ennek szellemében tartottuk meg-
emlékezésünket a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában január 
22-én reggel, ahol Lovas Vanessza, 
Rácz Nóra és Málits Tamara mondott 
köszöntőt és verset. A megemlékezést 
a Himnusz zárta, melyet Bessenyei 
Ferenc művészi előadásában hallgat-
tunk meg.

A nap folyamán alsós tanulóink 
Tiszakécskén Petőfi Sándor A helység 
kalapácsa című bábelőadását nézték 
meg. 

Délután a felsős tanulók a kecske-
méti színházban Madách Imre Az em-
ber tragédiája című drámájának junior 
változatát láthatták. 

A Pejtsik Béla községi könyvtárban 
magyar kultúra napi vetélkedőn vett 
részt Bondár Enikő tanárnő és 5. osztá-
lyos csoportja. A várfoglaló játék győztes 
csapatának tagjai: Berkes Lili, Csenki 
Henrietta, Demeter Angelika, Kis-Szabó 
Amanda és Patai Amanda. Gratulálunk!

Dömötörné Tar Margit

Színházban jártunk
Az alsó tagozatos tanulók az 

EFOP-3.9.2-16-2017-00009 „Humán 
kapacitások fejlesztése térségi szem-
léletben a Tiszakécskei járásban” 
pályázat keretén belül vettek részt A 
helység kalapácsa című előadáson Ti-
szakécskén, az Arany János Művelő-
dési Központban 2020. január 22-én.

A színészek a békéscsabai színi 
társulat tagjai voltak. A zenés előadást 
a diákok is és a pedagógusok is egy-
aránt izgatottan várták és érdeklődve 
figyelték. A hangulat vidám volt, na-
gyon sokat nevettünk, jól éreztük ma-
gunkat. A gyerekek elmondták más-
kor is szívesen néznének meg hasonló 
produkciót.

Királyné Kemény Csilla

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat új szolgáltatásával 
segíti a • pályakezdőket • mun-
kanélkülieket • GYED-ről és • 
GYES-ről visszatérőket • roma 

nemzetiséghez tartozókat • megváltozott 
munkaképességűeket. A TOP-5.1.2.-16-
BK1-2017-00003 „Helyi foglalkoztatá-
si együttműködés megvalósítása a Ti-

szakécskei járásban” program célja, hogy 
segítsük Önöket abban, hogy munkát 
találjanak vagy képzésben részt vehes-
senek. Szolgáltatásunk igénybevételéhez 
jelentkezhet: -személyesen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkatársánál 
Tiszaalpáron a Művelődési Központban 
kihelyezett irodájában az alábbi időpon-
tokban: • 2020. 02. 12. • 2020. 02. 19. • 

2020. 02. 26. 9.00-11.00 óráig -telefonon 
a 06-30/593-69-60, munkaidőben. Szere-
tettel várjuk!

Végh Júlia mentor
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

ÁLLÁST, képzést keresők figyelmébe ajánljuk!
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106 éves Tiszaalpár legidősebb lakosa

Január végén, szűk családi körben 
ünnepelte 106. születésnapját Szeke-
res Mátyásné Mancika néni, aki jeles 
életkorával településünk legidősebb 
lakosa.

Szekeres Mátyásné született Bozó 

Margit tősgyökeres alpári, öt gyer-
meke született, akik közül már sajnos 
nem mindenki él. Margitka néninek 
három unokája és hét dédunokája van.

Isten éltesse még sokáig egészség-
ben, szerettei körében Mancika nénit!

Tisztelt
Tiszaalpári Lakosok!

Szeretném Önöket tájékoztatni 
a Gondozási Központ által nyújtott 
szolgáltatásról, - az idős otthoni 
és szociális étkeztetés szolgáltatás 
mellett, - házi segítségnyújtást is 
végzünk!

A házi segítésnyújtás, olyan alap-
szolgáltatás, ami elsősorban idősek-
nek, egyedül élőknek a segítése, az 
önálló életvitel fenntartásában. Sze-
mélyi gondozás és szociális segítés 
formájában lehet igénybe venni. Az 
intézmény két szakgondozója végzi 
ezt a tevékenységet.

Ez a szolgáltatás hétfőtől- pén-
tekig és 550 Ft-os óradíj ellenében 
vehető igénybe. 

A kolléganők alapvető ápolási, 
gondozási feladatokat végeznek, 
(tisztálkodás, hajmosás, öltözködés, 
vérnyomás-, vércukormérés) segí-
tenek a ház körül, (tüzelőt visznek 
be, begyújtanak, télen elsöprik a ha-
vat, felsöprögetnek, elmosogatnak), 
ügyeik intézésében segítenek (pl. 
felíratják a recepteket, kiváltják a 
gyógyszereket, bevásárolnak, csek-
ket befizetnek). 

A szolgáltatással kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kérhető 
a Gondozási Központ, Tiszaalpár, 
Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, telefo-
non: 76/424-055 számon.

Meghívó az Alpári Tisza Horgász
Egyesület 2019. évi beszámoló és
Vezetőség választó Közgyűlésére

A közgyűlés helye és időpontja: Ti-
szaalpári Művelődési Ház nagyter-
me 2020. március 1. vasárnap 9 óra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2019. évi munkáról. 
Előadó: Barta Lajos.
2. Zárszámadás és vagyonmérleg 
ismertetése, 2020. évi költségvetési 
tervezet. Előadó: Madla Jánosné.
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról. Előadó: Popper József.
4. Beszámoló a Fegyelmi Bizottság 
munkájáról. Előadó: Pap József.
5. Egyebek: Hozzászólások, javasla-
tok. Az elhangzott beszámolók meg-
vitatása és szavazásra bocsájtása.
6. Jelölő Bizottság előterjesztése az 
egyesületi tisztségviselők választá-
sára. Előadó: Oláh Imre jelölő bi-
zottság elnöke.

7. Szünet
8. Választási eredmények ismerte-
tése.
9. Küldöttek megválasztása.
Amennyiben a közgyűlés határo-
zatképtelen lesz úgy ugyanazon a 
napon és helyen 9:30 órakor a Köz-
gyűlést megismételjük! Ez esetben 
a jelenlévők létszámától függetle-
nül határozatképes lesz a Közgyű-
lés! A részvételére feltétlenül szá-
mítunk!

Horgász üdvözlettel:
az Alpári Tisza Horgász

Egyesület vezetősége

Alpári Tisza Horgász Egyesület
6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 76.
Telefon: 76/425-228, mobil: 20/214-
1232

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy 
házasságkötési szándékukat 
minél előbb jelezzék a plébá-
niákon.
-  Február 23-án vasárnap a 
szentmiséken országos gyűj-
tés lesz a templomokban a 
katolikus iskolák javára.
-  Február 26. Hamvazószer-
da, a nagyböjti idő kezdete.
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E havi cikkünkben egy 1900-as évek 
legelejéről származó szaknévsort szeret-
nék közzétenni. Ha tősgyökeres alpári, 
újfalusi a család, akkor jó eséllyel bárki 
megtalálhatja, déd-,szép- vagy ükszüleit.

A névsor azonban ettől eltekintve is 
igen érdekes, hisz betekintést nyerhetünk, 
hogy milyen szakmák léteztek abban az 
időben. Ha valaki elmélyül a cikkben, 
sok-sok érdekes dolgot fedezhet fel a so-
rok között. Íme:

Biró: Varga Mihály. 
Községi jegyző: Kerkes Lajos.
Adóügyi jegyző: Dely Ferenc.
Orvos: Sebők Adolf. 
Állatorvos: Székely Ágoston.
Földbirtokosok: Almási Gábor (24-
36) — Barcza Lajos (70) — Bíró János 
(8-20) — Bodor Lajos (46-8)— Bole-
sza Ferenc (15-10) —Czinege András 
31-6) — Fekete András (17) — Galam-
bos Sándor rk. plébános (4-00) — Gra-
moczkó Pál (32) — Horváth László (50) 
— Ozv. Huszár Mártonná (38) — Özv. 
Kása Andrásné (31) — H. Kiss István 
(55) — Konfár József (25)— Koós Má-
tyás (52-24) — M. Kovács János (21) 
— Magyar Mátyás (22) — Mészáros 
Dezső (22)— Mészáros István (48) — 
Nagy György Gábor (64) — Nagy Mi-
hály (30-6) — Nemcsók János (34)— 
Otza Gergely (18) — Otza János (34-6) 
— Porjesz Jakab (18) — Puskás Ferenc 
(37-20) — Róza Antal (26) — Róza 
Pál (18-6) — Sárvári Szilárd kántorta-
nító (1-29)— özv. Szabó Ferencné (33) 
— H. Szabó János (38-6) — H. Szabó 
Mihály (16) - Tar Antal (37-20) Id. Tar-
jányi Antal (40) — özv. Varga Elekné 
(65) — Varga Ferenc (11-10) — Váci 
kat. püspökség (3850) — Varga Bálint 
(31) — Varga Mátyás (28) — Varga Mi-
hály (53-8) — Id. Verbélyi István (22) 
— Id. Vincze István (38) — özv. Vince 
Mátyásné (20) — K. Zombori Károly 

(20).
Ácsok: Bajári Károly — Ifj. Hódi József 
— Kecskés Imre — Kecskés Pál — Kiss 
Sándor — Kovács Mihály— Lévai Mi-
hály — Török Mátyás. 
Asztalosok: Kiss János— Retkes Mihály 
— Serfőző Mihály — Sípos József — 
Szabó Bálint.
Bádogos: Mallár Sándor.
Bank: Kiskunfélegyházi Népbank fiókja.
Bazáros: Szeles István. 
Bognárok: Czinege Mátyás — Ivicz Já-
nos — Ivicz Józsefné — Magyar László 
— Magyar Mihály — Marczó János — 
Rósa Ferenc — Sallai Imre — Tóth János.
Borbélyok: Ivicz Jánosné — Kürti Ká-
roly — Trankulov István — Trankulov 
Péter. Borkereskedők: Deutsch Ignác — 
Porjesz Jakab— Szabó Imre.
Borügynökök: Szegő Gyula — Vince 
István. 
Cipészek: Asztalos István — Gróf Károly 
— Ivicz Mihály — Kacsiba József — Ka-
masz János — Kovács István — Kovács 
János - Lócskai Márton— Magyar János 
— Szabó Lajos— Szabó László — Szabó 
Mihály— Tóth Ferenc — Zámbori Lajos.
Cséplőgép tulajdonosok: Barcsa Mihály 
— Csősz Lajos — Fái Mihály — Kap-
csándi Gáspár — Pólyák Imre — Puskás 
Ferencné — Rosa Imre — Sipos Károly-
né — Korcz József.
Fakereskedő: Bajálci Károly és Társa.
Gabonakereskedő: Piroska Antal.
Gőzmalom: Bajáki Károly.
Gyógyszertár: Plalcz Kálmán.
Hentesek és mészárosok: Bakos Pál — 
Bakos Pálné — Fodor Mihály — Kasza 
Imre — Kasza József — Koncz István 
Kopjás József — Kopjás Mihály.
Kádárok: Glük József— Vajkai Gyula.
Kalapkereskedő: Homoki István.
Kéményseprő: Molnár Gyula.
Korcsmárosok: Id. Bakos Imre — Batka 
Lajos — Czimer Mihály — Farkas Béla 
— Lovas János — Menczel Vilmos — 

özv. Mihalovics Gyuláné.
Kosárfonók!: Barcsa József — Berkes 
Sándor — Bodor Rókus — Jenei Lász-
ló — Ifj. Kanalas József — Kása András 
— Kerekes István — Ifj. Kiss József — 
Kollárt Andrásné — özv. Kopjás Imréné 
— Ifj. Kürti András — Magyar András-
né— Márton Imre — fj. Nagy Pál— Pa-
latínus Péter —- Szabó János — Vincze 
Illés- — Zombori István.
Kovácsok: Balajti Lajos — Bernát Fe-
renc — Bernáth József — Deák Béla — 
Deák László — Kiss György — Ifj. Már-
ton János — Rósa Imre — Szentmihályi 
István — Ifj. Tar János — Tóth Flórián.
Kőművesek: Mihály Károly — Tar Illés.
Lakatos: Eszik Mihály 
Lókereskedő: Farkas Ferenc.
Marhakereskedők: Bársony János 
— Huszár András — Koncz László — 
Hernyó Gáspár — Pető István. 
Mozgóképszínház: Rajk Lajos.
Órás: Csoszek Lajos. 
Papucskészitő: Plegyi János.
Pék: Holman Károly. 
Szabók (férfi): Bajári Károlyné — Fen-
tős Ernő— Kalmár Kálmán — Sipos Vil-
mos.
Szabónők: Ginner Béláné — Kürti Já-
nosné. Szatócsok: Ifj. Bakos Imre — De-
utsch Ignác — Ifj. Fülcki István — Rosa 
Mária — Weisz István.
Szikvizgyár: Ginner Béla.
Szobafestő: Záhorszky Mihály.
Szövetkezetek: Alpári Hangya fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezet — Alpári 
hitelszövetkezet, mint az OKH tagja.
Temetkezési vállalatok: Ásza Péter — 
Id. Füleki István.
Tímárok: Szabó Mátyás — Túri János, 
ügynök: Mészáros Dezső. 
Vegyeskereskedők: Appel Béla, Bencsik 
Pál — Farkas Istvánné — Iván Jánosné 
— Novák Józsefné— Porjesz Jakab — 
Rósa Imréné — Szegő Gyula — Tar Il-
lésné.

ALPÁR ANNO:

Orvosi eszközökkel bővültek a rendelők
A Miniszterelnökséget vezető mi-

niszter a Magyar Falu Program kihir-
detéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) 
Korm. határozat alapján pályázatot hir-
detett az 5000 fő, vagy ez alatti lakos-
ságszámú települések önkormányzatai 
számára, a tulajdonukban levő, állami 

finanszírozású praxisok működésének 
támogatása céljából.

A Magyar Falu Program MFP-
AEE/2019 kódszámú, orvosi eszköz 
nevű pályázat keretén belül Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 6.748.283 
Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült, amelyből a háziorvosok, a 
gyermekorvos, valamint a védőnői 
szolgálat számára sikerült a munkáju-
kat segítő orvosi, valamint informatikai 
eszközöket vásárolni.

Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzat
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Hamarosan megújul az
alpári temető belső úthálózata

A Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter a Magyar Falu Program kihir-
detéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) 
Korm. határozat alapján a Magyar 
Falu Program MFP-FVT/2019 kódszá-
mú felhívás keretén belül pályázatot 
hirdetett egyházi közösség tulajdoná-
ban levő temetők fejlesztése céljából. 
A program lehetőséget biztosít az 5000 
fő, és ez alatti lakosságszámú telepü-

léseken lévő történelmi egyházak szá-
mára működő temetők fejlesztésének 
támogatására.

A Tiszaalpári Római Katolikus Plé-
bánia I. (6066 Tiszaalpár, Szent István 
utca 3.) a 3.447.927 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásból a tiszaalpári Kinizsi 
utcai temető belső útjait tudja felújíttat-
ni, melynek munkálatai várhatóan a ta-
vasszal megkezdődnek.

Akiket nagyon vártunk: Haticza 
Jónás (anyja neve Horváth Kata), 
Hekkel Erik (Hatvani Anikó), Ne-
mes Amina (Jordán Izabella), Palásti 
Nóra Kiara (Szatmári Kinga), Palásti 
Noel Ferenc (Lingurárin Gabriella), 
Gyerkó Milán Dezső (Hanzi Vilma), 
Minorics Szofia (Rozmán Nelli), 
Berkes Zoé Andrea (Gondi Andrea)

Akik házasságot kötöttek: Mé-
száros István Zoltán és Biró Enikő 
(01.02.), Barna Mihály és Kürti Má-
ria Andrea (01.10.), Szabó Zoltán és 
Ficsór Mónika (01.11.)

Akiktől búcsúztunk: Pintér Mi-
hály (1939), Bagi József (1935), 
Horváth János (1940), Kádár Mihály 
(1931), Tarjányi Andrásné Szabó Ilo-
na (1954), Illés Ferencné Fáy Kata-
lin (1928), Kovács Józsefné Borsos 
Terézia (1941), Dósa Ferencné Fes-
tő-Hegedűs Anna (1936)

Anyakönyvi
hírek

Az újfalui temetőben
az útfejlesztés mellett urnafal is épül
A Miniszterelnökséget vezető mi-

niszter a Magyar Falu Program kihir-
detéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) 
Korm. határozat alapján a Magyar Falu 
Program MFP-FVT/2019 kódszámú 
felhívás keretén belül pályázatot hirde-
tett egyházi közösség tulajdonában levő 
temetők fejlesztése céljából. 

A program lehetőséget biztosít az 
5000 fő, és ez alatti lakosságszámú te-
lepüléseken lévő történelmi egyházak 

számára működő temetők fejlesztésé-
nek támogatására.

A Tiszaalpári Római Katolikus 
Plébánia II. (6067 Tiszaalpár, Rákóczi 
utca 17.) is nyertes pályázatot tudhat 
magáénak: az Ady Endre utcai temető 
fejlesztésére 3.881.683 Ft vissza nem 
térítendő támogatást kapott. A megítélt 
keretből az újfalui temetőben a belső út 
felújítása mellett egy urnafal is kialakí-
tásra kerül.
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Illóolajok új generációja
ALAPGONDOLATOK AZ EMBERI LÉ-
TEZÉSRŐL DR. PROF. SEBESTYÉN 
TAMÁS után szabadon:
-”Az Isten az embert a saját földi képmá-
sára teremtette bele az anyatermészetbe;”
-”A mai modern ember eltávolodott a ter-
mészetes élőhelyétől;”
-”A növények a föld elektromágneses vé-
dőhálójának organikus meghosszabbítá-
sai;”
-”Az emberi testbe esszenciális olajokat 
juttatva: a természet gyógynövényeinek 
nedveivel egy rituális vérátömlesztést 
végzünk!”
Mit tudnak az illóolajok?

Gondolom az eddigi élettapasztalatok 
alapján az ”illóolaj” szó hallatán minden-
kinek egy aromamécses jut eszébe, ami-
vel hűvösebb vagy hideg téli estéken az 
ember nyugodt hangulatot tud varázsolni 
a szobába. Ezeket a hiedelmeket meg-
döntve a dōTERRA illóolajai jóval többet 
tudnak, mint kellemes illatot árasztani. 
Jótékonyan hatnak az emberi elmére, be-
indítanak olyan biokémiai folyamatokat, 
amelyek az optimális testműködést segí-
tik elő. Egy-egy betegség vagy sérült ál-
lapot során a test természetes öngyógyító 
folyamatait támogatják és bizonyítottan 
segítenek, illetve hatnak ezekben az álla-
potokban.

A szervezetünk képes meggyógyítani 
önmagát és optimálisan működni, ebben 
tudják az olajok természetes módon segí-
teni az emberi testet.

JELENTŐS GONDOT OKOZ a hét-
köznapokból ismert kórokozóknak az a 
képessége, hogy elképesztő módon és 
sokszor váratlanul tudnak alkalmazkodni.

SAJNOS NEM CSUPÁN A BAKTÉ-
RIUMOK VÁLTAK ELLENÁLLÓVÁ 
A GYÓGYSZEREKKEL SZEMBEN, 
hanem a vírusok, gombák és más apró 
paraziták is elképesztő alkalmazkodó-
képességről tesznek tanúbizonyságot. 
Megvan a veszélye annak, hogy olyan 
törzsek alakulnak ki világszerte, melyek 

meghiúsítják a szakemberek arra irányuló 
törekvéseit, hogy hatékony gyógyszereket 
fedezzenek föl és állítsanak elő.

Mit lehet hát tenni? Meg lehet akadá-
lyozni a rezisztencia(ellenállóképesség) 
kialakulását, vagy legalább urai lehetünk 
a helyzetnek valamennyire? Hogyan le-
hetnek az antibiotikumok és más anti-
mikrobás szerek továbbra is sikeresek a 
harcban egy olyan világban, melyet egyre 
inkább sújtanak a fertőző betegségek?

AZ EGYENSÚLY A TERMÉSZE-
TES MEGOLDÁSOKKAL ÁLLÍTHATÓ 
VISSZA ÉS EBBEN NAGYON NAGY 
SZEREPET KAPNAK AZ ESSZENCIÁ-
LIS OLAJOK!

NÖVÉNYI ANTIBIOTIKUMOK 
káprázatos előnye a szintetikussal szem-
ben! A növényi antibiotikumokat már rég-
óta használják a gyógynövények ismerői 
megfázás és influenza ellen, vagy hogy ki-
védjék a fertőzéseket, növeljék a sebgyó-
gyulás sebességét. Nagyon sokat tehetünk 
magunkért, ha visszatérünk a kiinduló 
ponthoz, a természethez, a Föld ajándéká-
hoz, a gyógyító esszenciákhoz.

A TERMÉSZET NAGYON OKOS, 
a gyógynövények hatóanyag tartalma 
sokkal bonyolultabb, mint a szintetikus 
gyógyszereké. Számos kísérlet igazolja 
azt is, hogy például az oregánóolaj képes 
harcolni a megfázás és az influenza víru-
saival szemben több mint 50 aktív ható-
anyagot tartalmaz, amelyek immunerősítő 
és baktériumellenes tulajdonságai köz-
ismertek, ezenfelül számos antioxidáns 
vegyület is található benne, amelyek rend-
kívül jó gyulladáscsökkentők. És ehhez 
még hozzáadhatjuk, hogy az egész, ebben 
az esetben több mint a benne levő anya-
gok összessége, a hatásért nem egy dolog 
felel, tehát alkalmazkodni is sokkal nehe-
zebb hozzá.

TÜDŐGYULLADÁS, ASZTMA, 
KÖHÖGÉS, BRONCHITIS, INFLUEN-
ZA, HORKOLÁS

Nézzük csak, mi az amit segítségül 
hívhatunk ezekben az esetekben?

Természetesen az Air légzőszervi keve-
rék!
Összetevői: babérlevél, eukaliptusz, bors-
menta, teafa, citrom, kardamom, ravensa-
ra, ezek a növényi eszenciák alkotják ezt a 
nagyszerű keveréket.
Elősegíti a könnyebb légzést, támogatja 
az egészséges légzésfunkciót! A szabad 
légutak segítik a testnek a tökéletes oxi-
gén ellátását, hogy a lélegzés kellő energi-
át és életet biztosítson!
Hogyan használjuk?
Mellkasra, hátra és talpra kenve, inhalálva 
és párologtatva egyaránt hatásos.
Gyermekeknél, érzékeny bőrűeknél hígí-
tás ajánlott bázis olajjal.

dōTERRA VaporStick
A dōTERRA Air párarúd kényelmes, mi-
vel gyorsan felszívódik és könnyen alkal-
mazható. A dōTERRA Air esszenciáliso-
laj-keveréknek ez a sajátos felviteli módja 
bármikor, bárhol bevethető.
• Pezsdítő aromákat bocsát ki.
• Hűsítő, nyugtató hatást vált ki.

dōTERRA Air cukorka
A dōTERRA Air keverék válogatott, 
CPTGTM minőségű esszenciális olajai-
nak áldásos hatása található meg ebben a 
kényelmesen fogyasztható és finom pasz-
tillában.
• A szabadalmazott keverék tartalma cit-
rom, borsmenta, eukaliptusz, kakukkfű, 
orvosi citromfű és kardamom.
• Tisztán tartja a légutakat, segíti a légzést.
• Támogatja a légzőszervek átfogó 
egészségét.

Azt is fontos megjegyezni, hogy min-
den illóolajnak erőteljes pszichés és ener-
getikai hatása is van. Az air például segíti 
a gyász és fájdalom elengedését.
Megtanít elengedni, (kilégzés) és befo-
gadni (belégzés)!
Az air-rel legyünk nyitottak, befogadóak 
és megengedőek! Hajrá‼‼

Kallai Zoltánné

DOTERRA- A FÖLD AJÁNDÉKA

Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik kedves édesapám

PINTÉR MIHÁLY
temetésén

részt vettek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot helyeztek.

Köszönettel: lánya Marika

Emlékezés

Emlékezzünk édesanyánk
VIRÁG ANTALNÉ

halálának 1. évfordulóján.

Gyászolják szerető gyermekei és Margit
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A felkészülés hajrájához közeledve
U16-os csapatunk január 6-án kezd-
te meg a felkészülést a tavaszi foly-
tatásra, még Dudás György irányí-
tásával.
Január 31-én tartotta utolsó edzését 
Gyuri bácsi, mivel munkahelyi el-
foglaltságai miatt nem tudja folytat-
ni a közös munkát a csapattal.
Helyét Fábián Róbert veszi át, aki 
a napokban szerezte meg MLSZ 
Grassroots C diplomáját.
Köszönjük szépen Gyuri bácsi ed-
digi munkáját, amit a csapatnál 
végzett és további minden jót kívá-
nunk!
U16-os csapatunk a 12. helyről 
folytatja a bajnokságot, tavasszal. 

Utánpótlás csapataink számtalan te-
remtornán vesznek észt, nem csak 
Tiszaalpáron, hanem a környező te-
lepüléseken is.

Január 18-án került megrendezésre 
az U11-es és az U13-as korosztály 
részére az OTP Bank Bozsik-prog-
ram térségi futsal tornája, Tiszaal-
páron!
Január 24-én U9-es csapatunk a Bu-
gac Kupán vett részt.
Január 25-én külföldi kupán vett 
részt U11-es csapatunk, a szerbiai 
Ada városában, a Winter Cup-on.
Ezúton is köszönet az Afk Ada csa-
patának a meghívásért! 

Február 1-én került megrendezésre 
az U9-es korosztály részére a Tisza-
alpár Kupa, melyen a rendező csa-
patunk, a 2. helyezést érte el!
Február másodikán U19-es csapa-
tunk Kiskunfélegyházán vett részt, 
a Csiki Kupán, ahol a 4. helyezést 
érték el!
Ezúttal is köszönjük a meghívást! 

Az utánpótlás csapataink további 
téli programja:
2020.02.07. - Bugac Kupa, U11
2020.02.08. - Csiki Kupa, U16, Kis-
kunfélegyháza

2020.02.09. - Csiki Kupa, U11, Kis-
kunfélegyháza
2020.02.14. - Bugac kupa, U13
2020.02.15. - U11/U13 Bozsik tor-
na, Tiszaalpár
2020.02.22. - Tiszaalpár Kupa, U16
2020.02.23. - Csiki Kupa, U9, Kis-
kunfélegyháza
2020.02.27. - Bugac kupa, U15
2020.02.29. - Tiszaalpár Kupa, U11

––––––––––––––––––––––––

A felnőtt és az U19-es csapatok fel-
készüléséről Kádár Tibor adott tájé-
koztatást:

FELNŐTT:
„Március 8-án, vasárnap, Kecske-
méten a Hírös Ép ellen kezdjük meg 
a tavaszi bajnokságot. 
Szeretnék minden szurkolót meg-
kérni, aki teheti, kísérje el a csapa-
tot, hiszen az első helyezett fogadja 
a másodikat. 5 pont a különbség, 
szeretnénk 2-re csökkenteni a kü-
lönbséget, hogy nyílttá tegyük a baj-
nokságot. 
A mérkőzés 14:30kor kezdődik, 
előtte U19-es mérkőzés. 
A keretben egyelőre ami biztos, 
három játékos érkezett a kerethez, 
Vass Zsolt a KLC-ből, ő védekező 
játékos, Szöllősi Péter a Helvéciá-
ból, ő középpályás, illetve Terjék 
Ákos, aki legutóbb a KHTK-ban 
szerepelt, ő támadó, Fehér Emil is 
újra beállt a sorba, ő ugye a közép-
pályát erősíti. A távozó játékosok-
ról egyelőre nem tudok információt 
adni, az átigazolási időszak február 
15-ig tart. 
Annyi biztos, hogy tavasszal nem 
számíthatunk Nagy-Gál Róbertre, 
illetve májusig  Timafalvi Ákosra 
családi okok miatt.
A csapatnak a bajnokság végére is a 
kitűzött cél a 6.hely.”

A felkészülési mérkőzések dátumai:
02.15. - Csongrád-Kunság A.

02.22. - Városföldi SE
02.29. - Tiszaug KSE
 
A csapat a 2. helyről várja a tavaszi 
szezont.

––––––––––––––––––––––––

Kézilabda csapatunk február máso-
dikán Kalocsán kezdte meg a baj-
nokságot tavaszi felét, ahol 40-16-
os vereséget szenvedett a Gézengúz 
UKC csapata ellen. 
Legeredményesebb gólszerzőnk 
Németh Gábor, 4 góljával.

A csapat a 11. helyről várja a foly-
tatást.

–––––––––––––––––––––––

Február 22-én kerül megrendezés a 
már hagyományos Sportbál.
Jegyvásárlás, korlátozott szám-
ban február 17-ig a Virágkuckóban 
(Detti Virágüzlet)!
Sok szeretettel várunk minden kit!
A bál teljes bevétele az utánpótlás 
csapataink részére készülő kismé-
retű futballpálya finanszírozásának 
kiegészítésére szolgál majd.

––––––––––––––––––––––––

Ha Ön is tagja szeretne lenni a Spor-
tegyesületnek, az alábbi elérhetősé-
gen keresztül teheti meg: Dr. Pa-
tak-Bálint Ágnes +36 70 931 2903. 
A tagdíj befizetése is itt történik.

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

Fábián Róbert
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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.

* Fagyasztóláda Elektrolux 265 l-es eladó. 
Irányár: 15.000.- Ft. Érd.: 06/30/221-9922

* Helybéli, zenélni szerető fiataloknak 
szívesen adnék kölcsön klarinétot, citerát és 
tanítanám. Érd: 06-76/715-725 

* Albérletet keresek sürgősen. Érd.: 
06/30/458-28-65

* Fehér színű TV állvány és hidromasz-
százs szív alakú sarokkád kis hibával eladó. 
Érd.: 06/30/211-87-48.

* Aranka lekvárja kapható többféle ízben, 
gyógyfüvek teának: Ajándéknak is meg 
vásárolható: Mikulásra, karácsonyra! Cím: 
Tiszaalpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 710 21 53

* Munkatársakat keresünk Tiszaalpári te-
lepünkre: Raktáros (targonca vizsga előnyt 
jelent) • Takarító - heti 2 nap. Jelentkezni: 
30/686 2398-as telefonszámon lehet

* Eladó külterületen 200 négyszögöles 
kert. Érd.: 06/78/832749.

* Kiskunfélegyházán a Dayka u. 28/A. sz. 
alatt 640 m2-es telken 100 m2-es családi ház 
beépíthető tetőtérrel, melléképülettel eladó 
20 M Ft. Érd.: 06-30/601-0608

*4 részes szekrénysor, rekamié 2 nagy fo-
tellel eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-3095

* Eladó: Láb melegítő masszírozóval, új 
állapotban, jótállással, dobozban. 9000.- 
forint. Érd: 76/421-576, Benkóné, Dobó u. 
2. sz.

* Fából készült régi székek asztalok el-
adók. Ugyanitt zöld ülőgarnitúra ággyá is 
alakítható kapható. Eladó továbbá: fa éjjeli 
szekrények, Belker mérleg, fa hintaszék. 
Érd.: 30/573 3750 kora esti órákban.

* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő 
ajtófélfa eladó. Érd: 30/387-9835

* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelent-
kezését 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 kony-
habútor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 
2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 

* Tiszaalpáron férfi és női montenbike 
kerékpár, EPSON nyomtató, ORION DVD 
lejátszó eladó. 0670/581-3095

* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső 
házrész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, kam-
ra. 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, üzemké-
pes. Érd.: 76/424-581

* 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 fél-
fástól eladó. Érd.: 76/715-725

* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146

* Eladó vérnyomásmérő és cukorszintmé-
rő 1.000, - Ft/db. Érd.: 06-30/601-0608

* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépko-
csi. 1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-
572, 06-70/335-7108

* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaal-
páron. Tel.: 30/624-1068

* Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szekrény kis hibával, 6000.- Ft. Érdeklőd-
ni: Tiszaalpár, Dobó u. 2. Tel.: 06-76/421-
576

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

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

* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 
1. szám alatti bádogos, minden nemű bádo-
gos munkát vállal kedvező áron, rövid hatá-
ridővel. Tel: 06 70 429 9146

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988

* Mobiltelefon - Számítástechnika Szerviz 
és Üzlet. Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 
9-től 17 óráig. Tiszaalpár, Alkotmány u. 2. 
(volt Kopjás üzlet) 06-20-373-3-373

* 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.

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

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

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

* Tiszaalpáron eladó családi ház 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 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 jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy darab grillsütő, tel.: 06-
30/335-74-73

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres

a következő munkakörre:
takarító, lovász,

biokertészeti vezető 
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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