
A helyi értékeink olyan ter-

mészetesnek tűnnek, fel sem 
fogjuk, hogy mekkora érték pél-
dául Bársony Mihály hagyatéka, 
de mondhatnám azt a környezeti 

szépséget is, ami Alpárt körbeve-

szi. Természetesnek vesszük, még-

sem az. Kérem a lakosokat, hogy 

a jövőben figyeljenek ezekre oda. 
Nagyon szemetes a településünk, 
arra kérném a tiszaalpáriakat, hogy 
szedjék össze környezetükben a 
szemetet. Legyünk kicsit igénye-

sebbek és aktívabbak a 2016-os 
évben. Örülök a kritikáknak, ha 
azok építőjelleggel bírnak. A továb-

biakban is arra bíztatom a község-

ben élőket, hogy észrevételeikkel és 
javaslataikkal keressék fel a hivatali 
dolgozókat. Azért vagyunk, hogy 
közösen tovább fejlesszük települé-

sünket. – fogalmazott dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere, a 
jövőt érintő kérdések kapcsán.
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Győri Anikó vagyok. A jövőben 
az általam szerkesztettet Tiszaalpári 
Hírmondó hasábjairól értesülhetnek 
azokról a történésekről, melyek meg-

határozzák településünk mindennap-

jait. Kislányként, – sokat forgatva 
az újságot – gyakran eljátszottam a 
gondolattal, milyen megtiszteltetés 
lenne, ha egyszer az Én nevem is 
felkerülhetne azon újságírók tábo-

rába, akik településünk hivatalos 
lapjának voltak korábbi szerkesztői. 
Most, hogy megadatott a lehetőség 
bízom benne, hogy tudósításaim hoz-

zájárulnak ahhoz, hogy egy olyan 
újság szülessen hónapról, hónap-

ra, mely mindenki számára tartal-
maz érdeklődési körének megfele-

lő információt. 23 éves vagyok. Az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
folytatott tanulmányaimat követő-

en, Csongrádon, a Batsányi János 
Gimnázium és Szakközépiskolában 
szerzetem meg az érettségi bizonyít-
ványomat. A középiskola elvégzését 
követően sikeres felvételit nyertem 
az egri Eszterházy Károly Főiskola, 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar, intézményi kommunikátor sza-

kára, ahonnan, a 2 év elvégzését 
követően, mint szóvivő térhettem 
haza, Tiszaalpárra. Az iskolapadból 
kikerülve, 2014 tavaszán csatlakoz-

tam, a kiskunfélegyházi székhelyű, 
Félegyházi Hírlap Kft által üzemelte-

tett Sirius Rádió csapatához, melynél 
elsősorban riporteri, de hírszerkesztői 
feladatokat is ellátok. Kérésükkel, 
kérdésükkel, ötleteikkel bátran keres-

senek: gyorianiko05@gmail.com

Győri Anikó

Tisztelt Olvasó!

„Az angyalok köztünk élnek…”
A támogatottak nevében 

mondunk köszönetet mind-

azoknak a „KARÁCSONYI 
ANGYALOKNAK”, akik önzetlen-

ségükkel, felajánlásaikkal igyekeztek 
megszépíteni azon gyermekeinknek 
(és családjaiknak) a karácsonyát, 
akiknek sajnos kevesebb jut az ünnep 
melegéből, áldásaiból, mint azt meg-

érdemelnék a sorstól. Sajnos egyre 
több családban felváltja az ünnepre 
való készülődés boldog izgalmát az 
aggodalom, a szükség, a hiányossá-

gokkal történő szembe nézés keserű 
valósága. Ezekben az élethelyzetek-

ben a számunkra apró segítség is óri-
ási jelentőséggel bír. Ha csak néhány 
új ruhadarabra, ételre, tüzelőre jut 
belőle, akkor is jelentős gondot vesz 

le vállukról a jótékony adakozás. Az 
óvodában már hagyomány, hogy a 
névtelenség mögé rejtőző jó szándé-

kú emberek felajánlásokat tesznek 
advent időszakában. Így sikerült némi 
örömöt csempésznünk a karácsonyfák 
alá néhány segítségre szoruló – job-

bat érdemlő – családban. Reméljük, 
hogy megszépítette ünnepüket az 
önzetlen felajánlások nyújtotta segít-
ség. Nevükben is kívánunk minden 
névtelen ANGYALNAK áldásokban 
bővelkedő, eredményekben gazdag 
boldog újévet annak reményében, 
hogy többszörösen visszaszáll rájuk 
az a jóság és szeretet, amit embertár-
saik felé tanúsítottak 2015 karácso-

nyának ünnepén. 
Kiss Mária óvodavezető
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EGYHÁZI
SOROK

Az elmúlt év/2015./ hitéleti adati
  Alpár Újfalu   Zárda
Keresztelés 17 16 1
Elsőáldozás 8 1  -
Házasságkötés 2 -  1
Temetés  33 13 -

-   Keresztelési időpontok januárban
Újfalui templomban 16.-án szombat 
10:00
-    Az ökumenikus imanyolcad a ke-

resztények egységért január 17.-én va-

sárnap
kezdődik és tart a következő vasárna-

pig.
-   Kérjük a jegyeseket,hogy akik az 
idén akarnak egyházi házasságot kötni,
minél előbb jelezzék e szándékukat a 
plébániákon.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Gál Anna Rozália (Farkas 
Piroska) Bánfalvi Szebasztián 
(Németh Judit) Pásztor Bálint és 
Pásztor Csongor (Halász Orsolya) 
Nemes Olívia (Boda Erzsébet) Baranyi 
Olivér (Kállai Vivien) Almási-Szabó 

Mihály (Kurali Eszter) Vezsenyi 
Viktória Krisztina (Vezsenyi Tímea) 
Tolnai Zétény (Volentér Andrea)
Házasodtak: Fricska István Attila 
- Malitsek Márta, Magony Róbert 
Ignác- Kónya Tímea

Elhunytak: Faragó Antal (1935-
2015) Id. Bársony Bertalan (1942) 
Tarjányi Imréné Mészáros Anna 
(1922-2015) Szalkai Szabó Imréné 
Kallai Júlianna(1937)
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A települést előrevivő döntések születnek Tiszaalpáron
– évértékelő interjú Tiszaalpár polgármesterével

Soha rosszabb éve ne legyen, a 2015-
ös esztendőnél Tiszaalpárnak- kezd-

te évértékelő összegzését dr. Vancsura 
István,  Tiszaalpár első embere, aki  
hozzá fűzte, a  település gazdaságilag 
és kulturális rendezvényei tekintetében 
is kimagasló évet zárt. A 2015-ös évben 
elért eredményekről és nehézségekről dr. 
Vancsura Istvánnal beszélgettünk.

- Mozgalmas éven van túl Tiszaalpár, 
hiszen az egyéb korszerűsítési és fej-
lesztési beruházások mellett, a tele-
pülés tavalyi esztendeje Bársony 100 
emlékév jegyében is telt.  Mennyire 
lehetünk elégedettek a mögöttünk álló 
évvel?

- Úgy gondolom, hogy településünk 
soha rosszabb évet ne zárjon a tavalyi-
nál. Kulturális rendezvényeink nagyon 
jól sikerültek, melyek közül kiemelkedő 
volt Bársony Mihály tekerőlant-művé-

szünk 100. születésnapjának tiszteletére 
rendezett, egész éves rendezvénysoroza-

tunk, mellyel úgy vélem sikerült méltó 
módon megemlékeznünk településünk 
díszpolgáráról. Ami a beruházásokat 
illeti, szintén nem lehet okunk panasz-

ra, hiszen befejeződött településünk a 

szennyvízberuházás, melynek munkála-

tai ugyan okoztak némi fennakadást a 
lakosok körében.  Az elmúlt időszak 
másik kiemelkedő projektje, a „Kék-Víz” 
elnevezésű Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program kereté-

ben,- Tiszaújfalun- a sportpálya mellett 
megépült komplett víztisztítási techno-

lógia, melynek eredményét majd január 
közepétől érezhetjük, hiszen onnantól 
fogja biztosítani, a tiszta ivóvizet.

- Említette a polgármester úr, hogy 
a szennyvízberuházás nem haladt zök-
kenőmentesen a településünkön. Köze 
van ennek ahhoz, hogy a tiszaalpáriak 
sokáig nem voltak megelégedve az utak 
minőségével?

- Igen. A szennyvízberuházás miatt 
meg kellett bontani az aszfaltot, mely-

nek helyreállítási munkálatai okoztak 
némi kellemetlenséget a településünkön, 
viszont a kivitelezés során keletkezett 
útburkolati hibák azóta helyre lettek állít-
va. Így a belterületi utak vonatkozásában 
nagy a kontraszt, a szennyvízberuházás 
kapcsán felújított utak illetve a nem javí-
tott utak között. Az ebből adódott problé-

mát a jövőben mindenképpen orvosoljuk, 
hiszen a település nyert 105 millió forin-

tos állami támogatást, melyet a tavasszal 
utak felújítására fogunk fordítani. 

- A támogatás annak köszönhető, 
hogy ez idáig településünk hitel felvéte-
le nélkül oldotta meg problémáit?

Igen. Az állam fejlesztési támoga-

tásban részesíti azokat a településeket, 
melyek nem érintettek az adósságkonszo-

lidációban. Az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települések között van 
Tiszaalpár is, mely ez idáig, pályázat 

útján 105 millió forintos támogatásban 
részesült.

- Ha körülnézünk a településen lát-
juk, hogy a Hivatal illetve a Művelődési 
Ház épülete is megújult.

- Az elmúlt évben, Tiszaalpár köz-

épületeinek energetikai fejlesztésére 
nyertünk támogatást, melynek keretében 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
három központi középületének energeti-
kai felújítását valósította meg a  pályá-

zati konstrukció segítségével. Így a 
Művelődési Ház illetve a Polgármesteri 
Hivatal épületén teljes körű hőszigetelés 
valósult meg, továbbá mindkét épületet  
napelemekkel szereltük fel. Komplett fel-
újítást kapott a gyermekorvosi, fogorvosi, 
védőnői rendelő, tehát az Egészségház 
teljesen megújult.

- Azzal indította a polgármester úr 
a beszélgetést, hogy soha rosszabb éve 
ne legyen településünknek a tavalyi-
nál. Maradtak még olyan problémák 
melyek, megoldásra várnak?

- Soha nem lehet hátradőlni és meg-

állni. Az elmúlt évben úgy gondolom, 
hogy az önkormányzat képviselő-testü-

lete, Győri István képviselő urat kivéve, 
remekül tudott együtt dolgozni. A testület 
összetételét illetően kiváló szakemberek 
ülnek egy asztalnál, akik döntéseikkel 
előrébb viszik Tiszaalpárt. Bízom benne, 
hogy ez idén sem lesz másképp.

- Arról, hogy mit tekint Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának kép-
viselő-testülete elsődleges feladatának 
ez évre vonatkozóan, újságunk februá-
ri számában olvashatnak.

Egyelőre nem lesz kerékpárút Lakitelek 
és Tiszaalpár között. Tiszaalpár és Lakitelek 
közötti kerékpárút megépítését tervezi 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatá-

nak képviselő-testülete. A vezetőség leg-

utóbbi testületi ülésén nem zárkózott el a 
kerékpárút megépítésétől (melynek költsé-

geit, egy esetleges, sikeres TOP-os pályá-

zat fedezné). A képviselő-testület döntése 
értelmében, egyelőre csak a projekt kivi-
telezéséhez szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését indítványozták.  

Települési Értéktár létrehozásáról dön-

tött Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zatának képviselő-testülete. A döntés ér-
telmében településünkön 2015. december 
14-én megalakult a Tiszaalpári Települési 
Értéktár Bizottság, melynek elnöke, Sztakó 
Ildikó. A bizottság tagjai között van még, 
Bártol Réka, Kővágóné Kálmán Klára és 
Török Józsefné. A helyi bizottság felada-

ta szerint szervezi a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a 
településen fellelhető nemzeti értékek ada-

tait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt 
a megyei értéktárba. A helyi önkormányzat 

közigazgatási területén fellelhető értékek 
felvételét a települési értéktárba bárki kez-

deményezheti a település polgármesteréhez 
címzett javaslatban. A Tiszaalpári Települé-

si Értéktár Bizottság a helyi értékek feltér-
képezésében várja a lakosok javaslatait is.

Bartucz István és Horváth Zoltán a jövő-

ben közösen látja el a településüzemeltetés-

sel járó feladatokat. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, legutóbbi testületi ülésén 
döntött a településüzemeltetési szakfelada-

tot ellátók körének bővítéséről. Horváth 
Zoltán korábban már betöltötte ezt a tiszt-
séget, így a vezetőség bízik abban, hogy a 
két szakember a jövőben hatékonyan tud 
együttműködni.

Testületi ülésről jelentjük:



Az Év Agrárembere – Csernák Zsolt a jelöltek között

2014 után ismét az év agráremberét 
keresi, az Agrotrend.hu portál. A  mező-

gazdasági hírportál által létrehozott díj 
elsődleges célja, hogy olyan gazdálko-

dókat mutasson be a nyilvánosság előtt, 
akik ötletgazdagságukkal és rendkívüli 
kitartásukkal nem csak sokat tesznek 
a mezőgazdaságért, de tevékenysége-

ikkel értékeket is teremtenek, mind 
az agrár világában, mind pedig az azt 
körülvevő társadalomban. Az elismerés 
emellett a mezőgazdasági tevékenység 
jelentőségére, a vidéken végzett munka 
eredményeire is felhívja a figyelmet. 
Az előző évhez képest, 2015-ben az 

Év Agrárembere megtisztelő címre tíz 
különböző kategóriában,( növényter-
mesztés, növényvédelem, fenntartható 
gazdálkodás, kertészet, állattenyésztés, 
agrárgépészet, fiatal gazda, feldolgo-

zó-élelmiszeripar, erdészet-vadászat, 
agrárkutatás) lehetett jelöltséget sze-

rezni. A fenntartható gazdálkodás kate-

góriájában a Fókusz Takarék (a díj 
fő támogatója) jelölte Csernák Zsolt, 
gazdálkodót, Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságának elnökét, aki 
a mezőgazdaság komplexitására való 
törekvésével vívta ki helyét a jelöltek 
között. Csernák Zsolt, 2010 óta gaz-

dálkodó Tiszaalpáron, a mezőgazdaság 
jövőjét a vásárló és a termelő közötti 
közvetlen kapcsolat erősítésében, illetve 
a vegyszermentes termékek előállításá-

ban látja. A képviselő, nem csak elmé-

leti szinten fogalmazza meg gondolata-

it, de tetteivel is alátámasztja elképzelé-

seit, hiszen, termelőként, amellett, hogy 
a tiszaalpári Hagyományőrző napnak 
is társszervezője, szorgalmazza, hogy 
a helyi termelők minden szombaton 
a termelői piacon árulják termékei-

ket. 2015-ben először a Bács- Kiskun 
megyei Agrárkamarával együttműköd-

ve több alkalommal tartottak bemutatót 
a kamra-túrán belül külföldi vendégek-

nek, melyben a tevékenységük mellett 
a gazdaságot is bemutatták, ahol saját 
készítésű, tartósító és egyéb adalékok-

tól mentes savanyúságokat, befőtteket 
és gyümölcsleveket készítenek saját 
részre. Ez utóbbit továbbgondolták és a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Csiga csoportjában is előálltak az ötlet-
tel, miszerint szülői felajánlással és 
segítséggel a gyerekek a saját maguk 
által előállított tartósítószer-mentes ita-

lokat fogyasszák a jelesebb alkalmak-

kor. A jelöltekre, 2015, december 31-ig 
lehetett online szavazni, ez idő alatt a 
szakmai zsűri által leadott voksok is 
hozzáadódtak a pontokhoz. A döntőbe, 
a 10 kategória első helyezettje, vagyis 
a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 
automatikusan bejutottak, a második és 
harmadik továbbjutót a szakmai zsűri 
jelölte ki. Így kategóriánként 3 jelölt 
jutott tovább a harmadik szakaszba, a 
kategóriák döntőjébe. A jelöléshez gra-

tulálunk Csernák Zsoltnak!

Februárban újra baba-mama klub a könyvtárban
A Tiszaalpári Pejtsik Béla 

Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban 
nyár óta minden hónap második péntek-

je a babáké és szüleiké. Nagyközségünk 
könyvtárán a tavalyi esztendőben 
végeztek korszerűsítési és bővítési 
beruházásokat, melynek keretében 40 
négyezméterrel bővült az épület. Az új 
szárnyat vették birtokba településünk 
legfiatalabb polgárai, akik édesanyjuk-

kal kéthetente a könyvtár állandó ven-

dégei. Az Alpáron élő kisgyermekes 
családok számára remek kikapcsolódást 
jelent a védőnők szervezésében meg-

valósuló csoportos foglalkozás, mely-

nek keretében a gyerekek készség és 
képességfejlesztős játékokon keresztül 
fejleszthetik tudásukat. A Tiszaalpári 
Védőnői Szolgálat által szervezett fog-

lalkozások a szülők számára is hasz-

nosnak bizonyulnak, hiszen Borisné 
Czmarkó Erzsébet és Ódor Eszter védő-

nők jelenlétének köszönhetően gyer-

mekük fejlődésével kapcsolatos kérdé-

seikre azonnali, biztos választ kapnak. 
A baba-mama klub, februárban újra 

várja tagjait minden második pénteken, 
10 órától a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban.
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Megtartotta év végi Közmeghallgatását 
2015. december 07-én Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat (CNÖ) Képviselő-testüle-

te.  Ajtai Elemérné, a CNÖ elnöke napi-
rendi pontok keretében ismertette - egye-

bek mellett - a nemzetiségi önkormányzat 
2015. évben végzett munkáját, valamit 
az intézményekkel, szervezetekkel, civil-
szervezetekkel kötött együttműködési 
megállapodásokat és tevékenységeket. Az 
Elnök Asszony elmondta, hogy a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt éve 
eredményes volt, több érdekvédelmi, 
érdekképviseleti, esélyegyenlőségi és 
hagyományőrző kulturális feladatellátá-

sokat valósítottak meg. Az idei évben 
együttműködési megállapodást kötöttek 

Tiszakécske Város Önkormányzatával is, 
valamint a cigány nemzetiségi önkor-
mányzat véleményezte és határozatá-

val támogatta a Járási Esélyegyenlőségi 
Programot. A CNÖ Képviselői a 2015-ös 
évben is jelen voltak konferenciákon, 
konzultációkon, amelynek főbb témái a 
szociális helyzetkép, valamint a cigány 
nemzetiséget érintő problémák és megol-
dási javaslatuk volt. A továbbiakban szó 
volt arról is, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr- Főkapitányság Megelőzési és 
Áldozatvédelmi Alosztály konzultációs 
meghívásának is eleget tettek, amelynek 
tematikája volt a „Feladatok és lehetősé-

gek a roma integrációban”. A konzultáci-
ón kiemelt témaként tárgyalták a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr- Főkapitányság 

által kiírt ösztöndíj pályázatot és jelent-
kezési lehetőségét, amely a roma szárma-

zású fiatalok rendőrré válását segíti elő. 
A konferenciákon való aktív részvételen 
és javaslattételeken túl, településünkön 
megvalósították és folytatták az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által támo-

gatott és a Szociális Földprogram kere-

tében megvalósuló Konyhakert művelési 
és kisállattartási pályázatot is, mely hoz-

zájárult a hátrányos helyzetű emberek 
életminőségének javításához. Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 15 intézménnyel, szerve-

zettel és civilszervezettel újította meg az 
Együttműködési Megállapodását a 2016-
os évre vonatkozóan.

Közmeghallgatást tartott 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány nemzetiségi Önkormányzat
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Tavaly decemberben ismét össze-

gyűltek a Jótanács Anyja Templomban 
a zenekedvelők. Tiszaalpáron, az elmúlt 
évekhez hasonlóan, 2015 adventi idő-

szaka sem telt el Karácsonyi koncert 
nélkül. A házigazda tiszaalpári Jubilate 
Deo Énekkar törzsszereplője az esték-

nek, hozzájuk a legutóbbi koncerten két 
kiskunfélegyházi kórus és Molnár Döme, 
orgonista csatlakozott. A Karácsonyi kon-

cert közösségformáló erejéről Almási- 
Szabó Tiborral, az esemény házigazdájá-

val beszélgettünk.
- A Karácsonyi Koncertek mindig 

sok érdeklődőt vonzanak. Hogyan zajlott, 
a 2015-ös évi adventi koncert, hánya-
dik alkalommal töltötték meg a Jótanács 
Anyja Templomot a zenekedvelők?

- Hatodik alkalommal került sor a 
Karácsonyi koncert megszervezésére. 
Minden évben törekszünk vendégelőadót 
hívni. Ez évben két kórust láttunk ven-

dégül, akik Kiskunfélegyházáról érkez-

tek. A Szent István (új) templom ének-

karát Fazekas Tamás a kántor-karnagy 
vezényelte. A Palestrina Kamarakórust 
Szatmári Imre, hangszerész, a Szent 
István templom nyugalmazott kántor-kar-
nagya vezényelte. Ez utóbbi együttestől 
igen magas színvonalú reneszánsz kórus-

műveket hallhattunk. A kollégákkal régi 
kapcsolatot ápolunk, ugyanis Fazekas 
Tamással osztálytársakként végeztünk a 
budapesti Harmat Artúr Kántorképzőben. 
Énekkaraink is ismerik már egymást, 
hiszen már nem első alkalommal hívtuk 
őket énekelni, illetve mi is vendégszere-

peltünk már Kiskunfélegyházán.
A kórusokon kívül hangszeres fellé-

pője is volt az estének, aki orgonán kísér-
te az alpári énekkart.

Igen. Az est hangszeres fellépője 
Molnár Döme volt. Nem is gondolnánk, 
milyen nehéz az orgonát megszólaltat-

ni, amit tőle hallhattak az kilenc év 
zeneiskolai munka eredménye. Alapfokú 
zongora tanulmányait nálam kezd-

te, s most Szolnokon (egykori Szegedi 
Konzervatóriumi tanáromnál) Szudi 
Máriánál folytatja. Az orgonával öt éve 
tanítom neki. A koncerten nem csak orgo-

nadarabokat játszott, hanem két kórusmű 
erejéig kísérte is a helyi énekkart.

Arról már beszéltünk, hogy kiskunfél-
egyházi kórusok voltak az est vendégsze-

replői, azonban a helyi énekkarról még 
nem esett szó. Mióta dolgoztok együtt? 
Hogyan kezdődött?

A Jubilate Deo Énekkar törzsszerep-

lője az estéknek. Ezen az alkalmon 14en 
voltunk jelen. Énekkari műhelymunkánk 
célja elsősorban az ünnepi misékre való 
lelkiismeretes felkészülés. Ez az egy alka-

lom az évben, amikor itthon koncertsze-

rűen szólalunk meg. Amennyiben időnk 
engedi, szívesen elfogadunk meghívást 
egyházi kórustalálkozókra is.  Először a 
karácsonyi pásztorjátékok bevezetőjeként 
énekeltünk mindkét templomban, később 
nőtte ki magát önálló adventi koncerté. A 
sok pozitív visszajelzés eredménye képen 
folytattuk a gyakorlást, újabb, és nehezebb 
művek megtanulását. Három éve pedig a 
Római Szent Franciska Karitászcsoporttal 
karöltve szervezzük a karácsonyvárást. 
Így alkalmunk van a rászorulók megse-

gítése mellett az egymással való talál-
kozásra, koncert utáni beszélgetésre is. 
 Jövőre is szeretnénk a hagyományokat 
folytatni, reméljük megvalósul.

Karácsonyi koncert



Januártól a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) adja 
ki az egyesített állami horgászjegye-

ket. A horgászokat érintő változásokról 
Barta Lajost, az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület vezetőjét kérdeztük.

2016.  januárjától számos változás-

ra kell felkészülniük a magyarországi 
sporthorgászoknak, akik ezentúl a fogási 
napló leadása nélkül is kiválthatják érvé-

nyes állami horgászjegyüket. Újdonság, 
hogy az éves állami horgászjegyet ezen-

túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-

sági Hivatal helyett, a MOHOSZ adja 
ki, mely csak január közepére várható, 
emiatt az éves területi jegyek kiadása 
is csúszik. Éppen ezért, a horgászok e 
hónap 31-ig használhatják a 2015-évi 
állami horgászjegyüket. A BÁCSHOSZ 
Elnökségének döntése, hogy a 2015 évi, 
az alpári területi jegyek érvényessé-

gét szintén meghosszabbították január 
végéig. Amennyiben január 31.-ét meg-

előzően az új állami jegyek forgalomba 
kerülnek, attól az időponttól csak az új 
jegyekkel lehet horgászni.  Változás, 
hogy januártól a MOHOSZ egyesített 
állami jegyeket ad ki, amely az eddigi 
magyar, angol és német nyelvű állami 
horgászjegyeket, az érvényesítő bélye-

geket, az állami és számos helyen a spe-

ciális vízterületű fogási naplókat váltja 
ki. Az egyesített állami horgászjegyet 
és fogási naplót januártól kizárólag a 
MOHOSZ adhatja ki. A 2015. évi fogá-

si napló leadási ideje nem változott, a 
horgászoknak továbbra is február 28. 
a leadási határidő, melyben összesíteni 
kell vízterületenként és halfajonként, 
valamint összegezni kell a horgászat-
tal eltöltött napok számát! A határidőn 
túl leadott, hibásan kitöltött vagy le 

nem adott fogási napló esetében a min-

denkori díj kétszeresét kell fizetnie.  
Jó hír, hogy az alpári egyesület 2016-ra 
is megkapta a vizsgáztatás jogát, így 
amennyiben a településen meghaladja 
a 10 főt a vizsgázók száma, az Alpári 
Tisza Horgász Egyesületnél is leteheti 
horgászvizsgáját. 

Minden horgásztársamnak Boldog 
Jó Fogásban Gazdag Új Évet Kívánok!  

Barta Lajos a HE. Elnöke. 

Horgászokat érintő változások

2016. január 1-jén lép hatályba 
az a közigazgatási bürokráciacsök-
kentéssel összefüggő törvénymódosí-
tó csomag, amely eredményeképpen 
egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb 
közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel 
egyidejűleg több hatósági eljárás díja 
csökken, egyes eljárások ingyenessé 
válnak.

Az elfogadott törvénycsomag több 
törvényt is módosít, a gyakorlati tapasz-

talatok alapján egyszerűsítve a közigaz-

gatási ügyeket. A közigazgatási bürokrá-

ciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra 
kerültek az általános eljárási szabályok, 
amely minden közigazgatási ügyre kiter-
jedő egyszerűsítést eredményez. Az ügy-

intézési határidők nagy része is csökkeni 
fog. A bürokráciacsökkentés keretében 
egyes engedélyezési eljárások esetében 
a korábban engedélyhez kötött tevé-

kenységeket a jövőben már bejelentést 
követően is lehet folytatni. A szabályok 
módosítása a gyakorlatban jelentkező 

ügyféli igények kielégítését célozzák 
azáltal, hogy meghatározott ügyekben a 
hatósági eljárásokat idő- és költségtaka-

rékosabbá teszik.
Az állami rezsicsökkentés kérdés-

körében a lakosság véleményének meg-

ismerése érdekében az állam 2015. év 
nyarán konzultációt tartott a megyei kor-
mányhivatalok bevonásával, amelynek 
során közel 400 ezer ember nyilvánította 
ki a véleményét. A 2016. január 1-jén 
hatályba lépő módosítások eredménye-

képpen ingyenes lesz: a személyazono-

sító igazolvány és személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása; 
családi állapot-változással összefüggő 
névváltozás miatt indult hatósági eljárá-

sok; eltulajdonított okmányok pótlása; 
gyermekek útlevelének kedvezményes 
kiállítása; gépjárművezetői engedély 
kiállítása első alkalommal; mozgásá-

ban korlátozott személy parkolási iga-

zolványának pótlása; hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (évente négy alkalommal); 
tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingat-
lan-nyilvántartásba történő bejegyzése 
(örökléssel összefüggésben, hagyaték-

átadó végzés alapján); oktatási igazol-
vány (diákigazolvány, pedagógusigazol-
vány, oktatói igazolvány); felsőoktatási 
képzésre jelentkezés, jelnyelvi tolmács 
névjegyzékbevétele; lakóépület bontási, 
építési, és használatbavételi engedélye-

zési eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasz-

nos alapterületű ingatlan esetén); adó-

hatósági igazolás; cégiratok kiállítása, 
és cégnyilvántartásban szereplő elektro-

nikus okiratok megküldése; cégek éves 
számviteli beszámolójának közzététele; 
üzlet működési engedélye iránti eljárás; 
vállalkozói igazolvány kiállítása, pót-
lása; népi iparművészeti igazolvánnyal 
kapcsolatos eljárások; mezőgazdasági és 
erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállí-
tásával kapcsolatos eljárás.

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)

Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek
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A lakosság futball igényének kiszol-
gálására törekszik a Tiszaalpári Sport-
egyesület. Alpáron tömegsport jelleggel 
bír a labdarúgás, éppen ezért az egyesü-

let vezetősége azon dolgozik, hogy egy 
olyan - a Magyar Labdarúgó Szövetség 
szabályai által előírt- környezetet bizto-

sítson a helyiek számára, mely motivál-
ná a labdarúgás iránti elkötelezettségü-

ket. Az immár hét főből álló vezetőség 
sport iránti elkötelezettsége nem kérdés 
településünkön. A játékosok hozzáál-
lásáról és az egyesületnél megvalósult 
fejlesztésekről dr. Patak Sándort, az 
ASE alelnökét kérdeztük

- A Tiszaalpári Sportegyesület csa-
patai megyei II. illetve megyei III. osz-
tályban érdekeltek. A tabella hányadik 
helyéről várjuk a tavaszi rajtot, illetve 
a lejátszott mérkőzéseket tekintve mely 
csapatunkat lehet kiemelni?

- Nagyjából, mind a 3 csapatunk 
hasonló helyet foglalja el a tabellán, 
a középmezőnyhöz tartozunk. Úgy 
gondolom, hogy többre lennénk képe-

sek, reális hely lenne a tabellán az 1-5 
hely bármelyikét elfoglalnunk a tavaszi 
idényben. Mégis azt érzem, hogy akik-

ben a legnagyobb potenciál van, az az 
U19-es csapatunk, akiket Bakos István 
irányít. Azt gondolom, hogy ők lesznek 

azok, akikre az év végén a legbüszkéb-

bek lehetünk. Persze ehhez a  fiatalok 
munkájára is nagy szükség lenne. Ne-

héz bánni a fiatalokkal és elcsábítani 
őket a sport irányába.

- Ha már a játékosok szóba kerültek, 
olyan körülményeket biztosítotok a lab-
darúgók számára, amely városi szinten 
is megállná a helyét. Tehát a környe-
zet és a szakmai feltétel adott, mennyit 
kaptok vissza a játékosoktól, hozzáállás 
tekintetében? Gondolok itt az edzéslá-
togatottságra. 

- Amikor ez az új elnökség 5 éve 
megalakult, az volta koncepciónk, 
hogy minél jobb feltételeket teremtsünk 
mindazoknak, a tiszaalpári futball szere-

tőknek, akik a szabadidejüket a focinak 
áldozzák. Szerintem ez sikerült, hiszen 
megpróbáltunk mindent megtenni an-

nak érdekében, hogy egy jó, fogyaszt-
ható környezet alakuljon ki, Alpáron. 
Van olyan játékos, aki ezt tiszteletben 
tartja, ennek megfelelően viselkedik, 
van aki nem. Vegyes a kép. Még mindig 
várjuk a játékosok illetve az egyesület 
tagjai részéről azt a hozzáállást, ami el-
fogadható lenne ehhez. Valóban kevés 
az edzéslátogatottság, sokkal előrébb 
is lehetnénk ha a srácok itt lennének 
és edzenének. Azonban a cél továbbra 

is az, hogy mi-
nél több embert 
m e g m o z g a s -

sunk és biztosít-
suk a sportolási 
lehetőséget.

- Milyen fej-
lesztések voltak azok, amik megvalósul-
tak az elmúlt években?

- Maga a székház belülről szinte tel-
jesen megújult, nyílászárók cseréjére 
valamint fűtéskorszerűsítésre is sorke-

rült. Az elmúlt évi munkálatok egyik 
nagy projektje, az egész pályát körbe-

ölelő járda volt, a másik a 300 fő férő-

helyes lelátó, aminek költségeit teljes 
mértékben pályázati pénzből finanszí-
roztuk. Hozzáteszem, hogy Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is támogatta az 
egyesületet, bízom benne, hogy ez a jö-

vőben is így lesz. Úgy gondolom, hogy 
a település vezetősége számára is egy-

értelmű, hogy mi azon dolgozunk, hogy 
a település központja szebb és élhetőbb 
legyen. 

Arról, hogy milyen célokkal és el-
képzelésekkel vág neki az idei eszten-
dőnek a Tiszaalpári Sportegyesület, a 
februári számban olvashatnak.

A mozgás népszerűsítésére törekszik a Tiszaalpári Sportegyesület

Programokkal teli évet zártak az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai

Kiváló és mozgalmas éven vannak 
túl, az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub tagjai, akik a tavalyi esztendő-

ben számos programon és rendezvé-

nyen vettek részt. Minderről Szilágyi 
Ferenc számolt be az egyesület évadzá-

ró rendezvényén, tavaly decemberben. 
 Az egyesület ultiban, az Életet az 
Éveknek Nyugdíjasklubok Bács- 
Kiskun Megyei Egyesület rendezvé-

nyén nem talált legyőzőre, hiszen,  mind 
csapatban mind pedig egyéni játék-

ban elhozták az első helyet, bizonyítva 
ezzel, hogy nem csak táncban, de kár-
tyajátékokban is verhetetlenek. Az évet 
Kecskeméten, a MÁV pályán rendezett 
teke versennyel folytatták, ahol szintén 
kimagasló eredményt értek el, hiszen 
a hölgyek az előkelő második hellyel 
térhettek haza, míg az urak csapatban 
és egyéniben is megnyerték az első 
helyet, így a kupa is Tiszaalpárra került. 
A megmérettetések a megyei Ki-Mit- 
Tud-on folytatódtak, ahonnan a tánco-

sok az első, míg a humoristák a második 
hellyel térhettek haza. A nyugdíjasok 
mögött számos kilométer van, melyet 

a csapategységet még jobban összeko-

vácsoló kirándulásaik során gyűjtötték 
össze. A kirándulások és egyéb szóra-

koztató versenyek mellett, az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub életében 
fontos, hogy ápolják és fenntartsák 
azokat  baráti kapcsolatokat, melyek 
az izsáki, lakiteleki és várösföldi nyug-

díjas klubokkal alakítottak ki, melyre 
egymás vendégül látása mindig remek 
alkalmat szolgál. Szilágyi Ferenc gon-

dolatait zárva fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy a településen működő Baráti 
Körrel illetve a Kádár Lajos Klubbal 
is remek kapcsolatot ápolnak, melyet 
az egymás rendezvényein való tiszte-

lettétel is bizonyítanak. A klub köszö-

netét fejezi ki Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő- testülete 
felé, akiknek támogatásában a jövőben 
is számítanak.
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Magyarország egyik legismertebb 
illuzionistája látogatott december-
ben Tiszaalpárra. Nagy Molnár Dávid, 
világbajnok második helyezett bűvész, 
tavaly decemberben az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola ünnepi, évzáró műsorán 
lépett fel a fiatalok előtt, akiket ismét 
elkápráztatott műsorával. Az illuzionis-

ta, 12 éves korában ismerkedett meg 
a szemfényvesztés világával, azóta a 
bűvészet karrierré, hivatássá vált számá-

ra. Mindenki szeret hinni a csodákban 
- Nagy Molnár Dáviddal beszélgettünk

- Azt már tudjuk, hogy egészen fia-
talon megismerkedett a bűvészet vilá-
gával, de hogyan jutottunk el ahhoz a 
Nagy Molnár Dávidhoz, akit nem csak 
egész Magyarországon, de külföldön is 
tisztelet és elismerés övez?

- Fokozatosan mélyült el bennem a 
bűvész dolog szeretete. A könnyen meg-

tanulható trükköket nem szerettem már 
akkoriban sem, különböző magántanár-
okhoz, mentorokhoz jártam, akik csiszol-
tak a trükkjeimen, a színpadi jelenléte-

men, ezután az Állami Artista Intézetben 
sikeres előadóművészi vizsgát tettem. 
Műsoraimat először a manipulációra, a 
kézügyességi trükkökre építettem, ezek 
hozták meg a sikereket. A világbajnoki 
második helyet is ennek köszönhetem. 

Később pedig egy munka kapcsán csöp-

pentem az illúzió világába. Szeretem 
mindegyik ágát a bűvészetnek. 

- Mennyiben könnyebb vagy nehe-
zebb ma, a modern technológia világá-
ban elsajátítani a bűvészet fortélyait. Az 
elszántság és elhivatottság egy dolog, 
de mik a tapasztalatok, vannak trónkö-
vetelők?

- A mai fiataloknak ilyen szem-

pontból sokkal egyszerűbb a dolga, az 
interneten sok minden elérhető, rengeteg 
bűvész előadás megtekinthető, amiből 
könnyen kiválaszthatják melyik irányba 
lépjenek. Ez 20-30 évvel ezelőtt nem 
volt elérhető, viszont régebben sokkal 
több fellépési lehetőség volt biztosítva 
számunkra, így tapasztalatokat tudtunk 
szerezni. Ez, a mai kezdő bűvészeknek 
nem áll rendelkezésére. Hiába jönnek 
újak, ha nem tudnak hol gyakorolni, 
tudásukat kamatoztatni. A bűvész világ-

nak mindenesetre jót tenne, ha jönnének 
új bűvészek, hiszen akkor több ember-
nek járna az agya, nagyobb eséllyel 
találnánk ki új dolgokat. 

- Ezek szerint nem ellenfelek? Hogyan 
viszonyulnak egymáshoz a bűvészkollé-
gákkal, van rivalizálás?

- Összességében elmondható, hogy 
összetartó társaság vagyunk, támogatjuk 
egymást. Magyarországon is szervezünk 
olyan konferenciákat, ahol megvitatjuk 

a közös fejlődéseinket, megosztjuk egy-

mással a tapasztalatainkat. Rivalizálás 
azonban, mint minden más szakmában 
itt is van. Nekem is érdekem, hogy 
valaki egy jó trükkel álljon elő, ami arra 
sarkal, hogy én még jobbat találjak ki. 
Az egészséges szintű rivalizálás a szak-

mának és a közönségnek is jót tesz. 
- Gondolom egy bűvész a hétköznap-

okban is bűvész, és számos olyan esettel 
találkozik, amikor megoldásokat várnak 
tőle, bűvész trükkjei kapcsán. Ön meny-
nyire tartja be ezt a titoktartást?

- Hogy elárulni a megoldást? Igen, a 
titkokat, nem szabad elárulni. Mindenki 
szeret hinni a varázslatban és a csodában. 
Ez addig egészséges, amíg a közönség 
nem tudja, és csak próbálja megfejteni 
a trükköket. Különben más munka után 
kellene néznem.

Illuzionista látogatott Tiszaalpárra

�������������		�
����	�������

�

��������	
���������������������������������������������� �������!����������������"����# 	���$���
��	�%�

�������������������������� ������&��	�$���'������ 	� ��#����(�"����� ������������������

����)*����	��+���#������	����,���� 	���
	��#���������������"#�������*��!��! ���������*��

��������������

��������� -��!��
�������������
.���������

/����
�������������
�����������

�������
0�	'��
*��!��! ������

��*�"��"��
��+123�4�567��
.���������

8�	����
�������������
.���������

���
��	� ��+123�4�567��
�9���������

�������������
�:����;����

0�	'��
*��!��! ������

�������������
�9���������

0�	'��
*��!��! ������

�

6�����������	��������,������<�	���#��*����<�	�,����������	
�������,��������� '�������������

������<�����+������������������)�!������ ��
���	=�������	��������#�$���	��� ��<<�	��+�����������

���������������� �������� #�<<������������� � ���,����	$���>(#��������-��<�	��(�"�����+�

'�����������������	����*��!���������!"�����	������� <�<�	$������������������� �������*��!������)��������

�������:���� <�<�	�#���
��� #�<<�������?�+�#��� ����� ����!�		�����
�@A��

/"��"	"����������*���B���	� ��4�	�	��'������������?���B���C�D99�:�;�A�



           2016. január                                                                   9. oldal

Könyvelés reális áron

Egyéni és társas vállalkozások,
mezőgazdasági őstermelők könyvelését,

teljes körű ügyintézését vállalom.
Magánszemélyek SZJA bevallását is

elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

Érdeklődni lehet: 70-455-5533
MALIMO Könyvelés (Horváth Ferencné)

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.

INFORMATIKA TANFOLYAM
nagyon kedvező áron!

45 órás alapfokú számítástechnika tanfo-

lyam indul februárban, heti 2x3 órában. 

A képzésen elsajátíthatja a Windows 

operációs rendszer kezelését, szolgálta-

tások használatát,  valamint megszerez-

heti az ECDL Start vizsgamodul letétel-

éhez szükséges ismereteket.

Jelentkezni az
alábbi telefonszámon lehet:

06/30 205-2441
(Győri Tamás)

Ár: 14.900 Ft/ fő.

Az ősi magyarság egyik legjelesebb 
eseményét a Karacsunt, Téli Napfordulót 
ünnepelték Tiszaalpáron. Az ünnep, a 
keleti pusztai népeknél, így őseinknél 
is, a legkiemelkedőbb örömnap lehe-

tett. Alpáron, 2015 decemberében immá-

ron negyedik éve köszöntötték együtt a 
csillagászati új év kezdetét jelentő Téli 
Napfordulót. Ilyenkor őseink sólymokat 
röptettek az ég felé, a nép üzeneteként 
a Napisten, az Élő Világegyetem szá-

mára, jeléül a Nap erejével fenntartott 

szövetségnek. Ez minden évben az a 
nap, amikor a leghosszabb az éjszaka, a 
legnagyobb a külső világban a sötétség, 
a belső világban pedig ekkor a legna-

gyobb a fényesség. Fogalmazott Barcsik 
Edit, az alpári ősi várdombon rendezett 
Téli Napforduló köszöntésének szerve-

zője, akivel a részletekről beszélgettünk. 
 A turáni népek hitvilágában ez a nap a 
megújulást, az újjászületést is jelképezte. 
Az ünnep tehát, a sötétség átfordulását a 
világosságba: kara csun azaz karácsony 

ünnepét jelképezi. A szó a kara = fekete, 
sötét, és a csun, csuny = fordulás sza-

vakból áll, tehát a sötétség átfordulása, a 
világosság növekedése, a tavasz, az új év 
felé. Barcsik Edit hozzáfűzte, őseink vir-
rasztással, énekléssel, évbúcsúztató szer-
tartásokkal töltötték az év leghosszabb 
éjszakáját (december 21-22). Őseink tisz-

telték a nagy anyatermészetet, legnagyobb 
ünnepeik a természethez kapcsolódnak. A 
fény erősítését szertüzek gyújtásával  erő-

sítették, ezzel melengették saját lelküket 
és reményüket. Reggel megpillantva a 
fény első sugarait tudták, a fény az élet, a 
világosság és a szeretet győzött. A termé-

szet elindult a kikelet, az újjá éledés felé, 
beköszöntött a csillagászati újév. A nap-

fordulót, a szertűz meggyújtásával végig 
virrasszák, melyen, a vízen kívül, kizáró-

lag sajtokat és gyümölcsöket fogyaszta-

nak. Hajnalban, mikor megérkezik a nap, 
lakomát csapnak, örvendenek a fénynek 
és az újjáéledésnek. Barcsik Edit azzal 
zárta gondolatait, hogy Magyarországon 
egyre elterjedtebb a Téli Napfordulóról 
való megemlékezés, melynek megünnep-

lése a magyarság hitet erősíti.

Karacsun – a Téli Napforduló ünnepe Tiszaalpáron
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KÖNYVELÉST ÉS

KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. AZ IRODA 
NYITVA TARTÁSA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

           2016. január                                                                  11. oldal

Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   alparbibl@gmail.com

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 

www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 

hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem-

milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 

küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Új állapotban lévő 30 méter x 2 méter középszőnyeg reális 
áron eladó. Érd.: 30/693-22-34.

* Családi ház eladó Tiszaalpár Munkácsy M. u. 15. szám 
alatt. Érd.: 70/388-70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-
744.

* Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna 
szerelése anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.

* Eladó 10 db új mintás fehér üvegtégla 400,-Ft/db. Érd.: 
30/22-77-132.

* Családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető, Tiszaalpár Cso-

konai u. 68. szám. Tel.: 70/554-22-97.
* Eladó egy nyomtató CANON MG5350, multifunkcionális. 

Tel.: 30/835-19-57.
* Kizárólag részletfizetéssel házat vennék. Tel.: 06/70/501-

7630

Könyvelő irodába
önállóan dolgozni tudó

mérlegképes
könyvelőt

keresek.  

Jelentkezni: 
konyveles2138@gmail.com

fényképes önéletrajzzal
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