
2017.04.28-án Török Józsefné 
Babi szervezésében immáron kilen-
cedik alkalommal nyílt gobelin kiál-
lítás községünkben. A már hagyo-
mánnyá vált, tavaszi rendezvényen 
idén is szebbnél szebb alkotásokat 
tekinthettek meg az érdeklődők. A kiál-
lítást dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere nyitotta meg, aki ezt 
követően köszöntötte a rendezvény 
szervezőjét és a megjelent alkotókat 
és érdeklődőket. A megnyitó alka-
lmából meghallgathattunk egy ver-
set is az 5 éves Csernák Emese 
előadásában. Ebben az évben 
17 –en - a településünkön kívül a 
Vajdaságból – Óbecséről, illetve 
Kiskunfélegyházáról, Csongrádról, 
Abonyból, Kecskemétről is -jelentkez-
tek alkotók a tárlatra. Az Alkotó Kezek 
Egyesület különdíját Kádár Lászlóné 
(Csongrádi Kézimunka Szakkör 
vezetője) és Illés Renáta vehette át. 
A Szamosközi Antal - festőművész 
és felesége Szamosközi Tünde - 
gobelin gyártó és forgalmazó által 
felajánlott, a közönség által odaítélt 
díjat Hegedűsné Lankus Hajnalka 
és Franka Károlyné kapta. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével 

a hódmezővásárhelyi Ötlet Club 
13 Egyesület elnöke – Nagy Zoltán 
is, aki különdíjat adott át Máriás 
Gizellának (Vajdaság - Óbecse), 
a 90 éves Mihály Jánosnénak 
(Kiskunfélegyháza), Buzder Lantos 
Jánosnénak (Tiszaalpár), illetve 
Csernák Emesének is a vers-
mondásért. A Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesület is felajánlott több gobe-
lin képet, amelyet Szécsényi Imre 
fotója alapján egyedi megrendelésre 
készített el Szamosközi Tünde – gobe-
lin gyártó, forgalmazó. Az eredeti kép, 

illetve az ez alapján készített gobe-
lin a Tiszaalpári Várdombon épült 
Jótanács Anyja templomot ábrázolja. 

A szervező ezúton is köszöne-
tet mond a támogatásért Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzatnak és 
a Képviselő Testületnek, az Ötlet 
Club 13 Egyesület elnökének – Nagy 
Zoltánnak és feleségének Julikának, 
Szamosközi Antal festőművésznek és 
feleségének Szamosközi Tündének, 
illetve Bartucz Istvánnak. 

A kiállítás nem valósulhatott 
volna meg a segítők: Barna Anita, 
Kerekes András, Túri Mária és 
a 17 alkotó nélkül: Máriás Gizella 
(Vajdaság- Óbecse), Mihály Jánosné 
(Kiskunfélegyháza), Kádár Lászlóné 
(Csongrád), Hegedűsné Lankus 
Hajnalka (Abony), Szabó Zoltánné 
és Szabó Zoltán (Kecskemét), Török 
Józsefné, Illés Renáta, Bartók Margit, 
Buzder Lantos Jánosné, Kolláth 
Sarolta, Franka Károlyné, Biczók 
Mihályné, Zolnai Józsefné, Balogh 
Renáta, Domokosné Koncz Edit, 
Domokos Csilla (Tiszaalpár).  

Köszönjük nekik, hogy minden 
évben megmutatják, hogy milyen 
tehetséges emberek élnek tele-
pülésünkön és a környékünkön!

Gobelin kiállítás immáron IX. alkalommal
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Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. május 2-án Közmeghallgatást 
tartott a Művelődési Ház nagyter-
mében. Az idei Közmeghallgatásnak 
három napirendi pontja volt. Az első 
napirendi pont keretében tájékoztat-
ta Dr. Vancsura István polgármester 
a lakosságot a 2016. évben végzett 
munkáról. 

Első körben bemutatta az 
Önkormányzat kötelező felada-
tait (óvodai ellátás, egészséges 
ivóvízről való gondoskodás, szenny-
vízberuházás, utakról, parkolókról, 
közterületekről, közvilágításról való 
gondoskodás, köztemetők fenntartása, 
szociális ellátás, amelybe az idősek és 
a rászorulók ellátása tartozik). Ehhez 
tartozóan számszerűsítette azokat a fen-
ntartási költségeket, amelyek 2016-ban 
keletkeztek az Önkormányzathoz tar-
tozó intézményekben. Hangsúlyozta, 
hogy sajnos állami támogatásként 
nem kapunk annyi bevételt, ami fed-
ezni tudná a fenntartáshoz szükség-
es kiadásokat. 2016-ban megtörtént 
az Alkotmány utca egy részének 
parkolókkal való kiépítése, 2017-ben 
is folytatódik a parkolók kiépítése. 
Ezúttal az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola hátsó része és a Szent Imre téri 
II. számú háziorvosi körzet rendelője 
előtt található területek fognak meg-
újulni és parkolókkal bővülni. 

A második napirendi pontban szó 
esett a 2017. évi tervekről, beruházá-
sokról, pénzügyi lehetőségekről. Ettől 
az évtől kezdve a minimálbér és a 
garantált bérminimum is felemelke-
dett az intézményeknél, amelyet teljes 
egészében önkormányzati finanszíro-
zással kell megoldani. A 2017. évi 
tervekben szó esett a fent említett 
parkolók bővítéséről, az utak rekon-
strukciójáról és szilárd burkolattal 
való ellátásról, illetve a szennyvíz-
beruházás pénzügyi lezárásáról. Az 
utóbbi témánál felszólalt a KISS-
TIKE Kft. ügyvezetője Kiss László, 
akit a szennyvízberuházás pénzügyi 
lezárásával, illetve elszámoltatásával 
bízott meg az Önkormányzat. A veze-
tő felszólalásában megjegyezte, hogy 
megnövekedett az állami támogatás 

a szennyvíz beruházásokban, amire 
eddig nem volt példa, ennek köszön-
hetően túlfinanszírozás következett be. 
A lakosságnak eddig 15%-kal kellett 
hozzájárulnia a beruházásokhoz, ezt 
az összeget a Víziközmű Társulatok 
hitelből oldották meg, mert a lakos-
ság nagy része nem tudta az összeget 
egyben azonnal kifizetni, csak lakás-
takarékból vagy részletfizetéssel stb. 
A bankok a válság miatt nem akarták 
ezeket a hiteleket finanszírozni. Az 
Európai Unió nem 15%-ban, hanem 
csak 5%-ban határozta meg a önrészt 
a lakosságok hozzájárulásaként a 
projektekhez. Egy KEOP újraszámí-
tásnak köszönhetően jelentős többlet 
van, a lakosság az általa befizetett 
összeg felét vissza fogja kapni, ennek 
előzetes számítása folyamatban van.  
A polgármester megjegyezte, hogy 
nem önkormányzati feladat, de mégis 
igyekeznek a közfoglalkoztatottaknak 
olyan munkát adni, ami emberileg 
méltó, de hasznos a köznek (parkok 
rendezése, közterületek tisztán és kar-
bantartása, fák gallyazása, amely az 
Óvoda fűtését biztosítja). Emellett a 
gyakorlókert elhanyagolt állapotát is 
sikerült helyreállítani, ahol az előző 
évben is és idén is fűszerpaprika ter-
melés folyik, amely jelentős bevételt 
hoz az Önkormányzatnak.

A harmadik napirendi pontban a 
megjelentek tehették fel egyéb kér-
déseiket, javaslatokat, hozzászóláso-
kat. Turcsán László 1 éve él tele-
pülésünkön, Salgótarjánból költözött 
Tiszaalpárra. Felszólalásában megje-
gyezte, hogy télen hiányolja azt, amit 
korábbi lakóhelyén tapaszalt: télen a 
zöld műanyag konténerben kihelye-

zett, síkosítás mentesítésre használt 
anyagot. Többen felszólaltak (Váradi 
József is) a Polgárőrség miatt, véle-
ményük szerint ritkán, vagy szinte 
soha nem lehet látni a Polgárőrség 
tagjait, kivéve, ha útlezárás van, vagy 
rendezvényen kell biztosítani a hely-
színt. Bartucz István és Dr. Vancsura 
István is kiállt a Polgárőrség mellett, 
véleményük szerint nincs könnyű fel-
adatuk, hiszen csekély jó szót kapnak 
és kevesen vannak az önkéntesek. 
Barna Sándor választ várt arra, hogy a 
korábban felvetett mezőőri szolgálatot 
miért nem sikerült eddig megvalósí-
tani, sőt felvetette, hogy bővítsék a 
közterület felügyelő munkakörét ezzel 
a feladattal is. A polgármester tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy erről már az 
előző évben döntött a Képviselő-testü-
let, nem fogadták el az erre vonatkozó 
előterjesztést. Továbbá megjegyezte, 
hogy a mezőőri feladatok ellátására 
nincs a jelenlegi közterület felügyelő-
nek képesítése.  Atkári Andrásné fel-
szólalásában sérelmezte, hogy a fut-
ballpálya felőli buszmegállóban nincs 
üveg, így kellemetlen időjárás esetén 
huzat van, fáznak a várakozó utasok. 
Bartucz István nehezményezte, hogy 
növekedett az illegális szemétleraká-
sok száma, probléma van többek között 
a köztemetőkben, a Tisza parton, stb. 
Bukovenszki Sándorné szerint kevés 
a köztemetőkben lévő 1 db szemét-
lerakó. A Közmeghallgatás végén Dr. 
Vancsura István megjegyezte, hogy 
közel 170 db üres lakás Tiszaalpáron, 
amelyek nagy része a bankok kezében 
van, így velük kell majd egyeztetni 
a továbblépés és a megoldáskeresés 
következő lépéseként.

Idén nagy volt az érdeklődés a Közmeghallgatás iránt
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2017. május 2-án Közmeghallgatás 
keretében tehették fel a kérdéseiket Ti-
szaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének azok, akik aznap 
megjelentek a Művelődési Ház nagyter-
mében. Vannak azonban olyanok, akik 
nem tudtak megjelenni, mások az in-
terneten voltak az adott napirendekhez 
kapcsolódó témákban „hangosak”. Ezen 
interjú keretében kíván reagálni a fent 
említett, közmeghallgatáson is elhang-
zott témákra Dr. Vancsura István, Tisza-
alpár polgármestere. 

- Polgármester Úr! Mi a véleménye 
a lakosságot érintő aktuális témákról? 
(közutak, szennyvízberuházás, stb.)

- „Itt az a baj, hogy a lakosság egyik 
része tájékozatlan, a másik része nem ve-
szi - vagy nem akarja - figyelembe venni 
a tájékoztatást. A feladatainknak, illetve 
a lehetőségeinknek a pénzügyi kereteink 
mindig határt szabnak. Tudni kell, hogy 
nem volt az Önkormányzatnak adóssá-
ga, ezért kaptunk adósság konszolidációt 
(azok a települések kaptak ilyet, akiknek 
nem volt adóssága- a szerk.). Dúrván 300 
millió Forint körül mozog ez az összeg, 
15-16 évre kaptuk, ami egyszerre lesz 
kivitelezve.  Egyébként azok a települé-
sek jártak jól, akik felvették a hiteleket és 
ezeket az adósságokat eltörölték nekik, 
mi „becsületesek voltunk”, így nekünk 
ennyi „kárpótlás” járt. Az utakra vonat-
kozóan most is tartok tőle, hogy a terve-
zők megcsinálnak minden utat, mégis a 
közbeszerzés dönti el, hogy mire fogja 
futni, de reméljük, hogy a nagyobb része 
meg fog valósulni. Tény, hogy rosszak 
az utaink, régebben salakkal, s egyéb 
anyagokkal alapozták meg ezeket. Ez 
meg is látszik több helyen, többek kö-
zött a Hunyadi utcának az új részén, ami 
mindig feljön. Bízom benne, hogy erre 
is sikerül megoldást találni hamarosan. 
Május 16-án lesz egy egyeztetés, addig-
ra elkészülnek a tervek és utána mehet 
a közbeszerzés, nagyon bízom benne, 
hogy nyár végére vagy legkésőbb őszre 
befejeződik az útépítés. Nem minden út 
fog aszfaltburkolatot kapni, van olyan, 
ami legrosszabb esetben zúzott köves (de 
reményeink szerint legalább mart aszfal-
tos) út lesz. 

- Következő nagyobb beruházásunk 
az iskola mögötti és az orvosi rendelő kö-
zötti rész parkoló kiépítése lesz. Ez telje-
sen önerőből történik ugyanúgy, mint az 
Alkotmány utcánál, az is önerőből történt. 

Minden évben ki kell spórolgatnunk azt, 
ami nagyon fontos, mint például a külte-
rületi szilárd burkolatú utak kivitelezése. 
Kettő ilyen külterületi út van olyan álla-
potban, aminek a felújítása elsődleges: 
az egyik a Petőfi utcát a Kiskunfélegy-
házára vezető úttal összekötő rész, ami 
borzalmasan szét van töredezve, ezt fel 
kell teljesen törni majd. Ez egy nagy be-
ruházás lesz, aminek még nem látom a 
megoldását. A másik a Nagy György ta-
nya felé vezető út, amelynek legalább 1 
km-es szakasza, a csatorna melletti rész 
szinte járhatatlan. Ezekkel is csinálni kell 
valamit a következő években. Mindig 
van helye annak a kis pénznek, amit kibí-
runk szorítani. Iparűzési adóból mintegy 
50 millió Forint folyik be, ezt ha rábír-
nák fordítani utakra, egyebekre, akkor 
a fejünk nem fájna. Csak hát ebből kell 
kipótolni az óvodát, a gyerekétkeztetést, 
stb-t.

- A szennyvízberuházásunk befejező-
dött, annak az elszámolása most folyik. A 
KISS-TIKE Kft. kezébe jutott ennek az 
ügyintézése. Bízom benne, hogy május 
végére, június közepére befejeződik az 
elszámolás és akkor pontosan fogjuk tud-
ni, hogy a lakosságnak mennyi jár vissza, 
meg mennyi az önkormányzatnak és le-
zárul ez az ügy is. Az előzetes számítások 
szerint úgy néz ki, hogy a lakosságnak 
háztartásonként közel 246 000 Ft érde-
keltségi hozzájárulásba került, ennek kb. 
a fele vagy annál kevesebb lesz a tényle-
ges hozzájárulás. Viszont van 300 körü-
li fő, aki nem fizetett, vagy elkezdte és 
abbahagyta. Ezek a problémás esetek, itt 
egyenként kell mindegyiket megvizsgál-
ni, ami után elkezdjük a behajtást, mert 

ilyen nincs, hogy nem fizetnek. A végső 
megoldásként rá lesz terhelve a lakásra 
az összeg, ami egy idő után kamatozik 
és egyszer csak már nem lesz övé a lakás 
sem. Tudom, hogy nagyon sok szegény 
család van a településen és nagyon sok 
közöttük a hátrányos helyzetű, de amikor 
azt látom, hogy cigarettára és/vagy alko-
holra jut, akkor azért elgondolkodnom. 
Visszatérve a visszajáró összegre, a Vízi-
közmű küldött gyűlése dönt május 26-án 
arról, hogy ki mennyit kap vissza. Kicsit 
bonyolult, mert a lakáspénztárt is hama-
rabb le kell zárni (ami 2018 végéig volt 
eredetileg), de már ott van annyi pénz, 
ami szükséges, felesleges várnunk, mi le 
tudjuk zárni. Ami marad neki pénze, ak-
kor azt felhasználhatja,  kiveszi, ha akar-
ja, tovább viszi, stb. 1200 fő körül van, 
aki a lakás takarékos lehetőséggel élt. 

- Egy témában még megszólalnék, ez 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da helyzete. Komoly gondot okoz az az 
egy csoport megszüntetése, a létszám-
csökkentés. 14 millióval ki kellett volna 
egészítenünk az Óvoda költségvetését. 
Minden önkormányzati intézménynél 
van kiegészítésünk, kezdve az Gondozá-
si Központtól. Ennek ellenére ez egy na-
gyon kirívó magas kiegészítés lett volna. 
Egy belső ellenőrrel megnézettük a hely-
zetet, aki az egy csoport csökkentését 
javasolta, csak az a kérdés, hogy melyik 
csoport szűnjön meg, melyik óvónőkkel 
és dajkával. Nem könnyű a helyzete az 
intézményvezetőnek, hiszen ha a szüle-
tésszám nem csökkenne, hanem stagnál-
na vagy növekedne, akkor még pályáza-
tot is tudnánk beadni a bővítésre, de ez 
így nem indokolt.” 

Interjú Dr. Vancsura Istvánnal – Tiszaalpár polgármesterével
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Második alkalommal szedtek szemetet Tiszaalpáron a 
Holt-Tisza partján

Márciusban a régi halászcsárda és a csónakkikötő közti 
részt takarították, most a kék hídtól indult 3 felé a társaság. 
Bekapcsolódott a szervezésbe az Alpárfeszt szervező gárdá-
ja is.

A felhős idő sokakat eltántorított, de így is vidám kis 
csapat gyűlt össze, hogy tisztává varázsolja a partot. A Ti-
szaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola  7/b osztálya 
ismét szép számmal képviseltette magát az akcióban. Sánta 
Ferencné Tóth Olga és Győri Tamás tanár úr ügyeltek a gye-
rekekre.

Ezúttal a horgászhelyek már nem voltak olyan szemete-
sek, a helyi halőrök munkájának köszönhetően, akik szin-
tén tartottak egy szemétgyűjtést! Ők közel 70 zsák szemetet 
szedtek össze a part mentén, a Piroska-kanyar környékén. 
A legrosszabb részek a bozótosok, melyekbe előszeretettel 
dobálják bele a szemetet és innen kiszedni sem egyszerű.

A szemét elszállításáról az önkormányzattal még nem 
sikerült sajnos megegyezni, de minden bizonnyal partnerek 
lesznek, hiszen mindenki érdeke a falu tisztasága!

A kis létszám ellenére így is összejött azért 19 zsák sze-
mét, egy traktorgumi, egy wc és egy tv, mindez néhány óra 
leforgása alatt!

Legközelebb ősszel a Te Szedd mozgalommal, a nemzet-
közi Takarítási Világnap ürügyén szervezünk hasonló meg-
mozdulást. Reméljük akkor már több helyi természetbarát is 
segíti majd a munkánkat!

• Az április 4-én tartott rendkívü-
li ülésen Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Apraja Falva Közhasznú Egyesület által 
működtetett Mini Bölcsöde működésével 
kapcsolatosan azt a döntést hozta, hogy 
az Egyesület ingyenesen, azaz bérleti díj 
fizetése nélkül használhatja az Alkotmány 
u. 28. sz. alatti épületet 2022. augusztus 
31-ig, amennyiben az Egyesület a TOP 
1.4.1 jelű pályázaton 4 milliót Ft/gyermek 
vissza nem térítendő támogatást nyer. A 
fenti feltétel teljesülése esetén Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződést köt 
- a támogatói okirat Egyesület részére 
történő megküldése után - a bölcsődei 
feladatok ellátására.

• Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a Szent Imre téri parkolók 
kivitelezése kapcsán beérkezett kivitelezői 
árajánlatokról készült előterjesztést, 
amely alapján elfogadja a Via Nouve 

Bt. alternatív árajánlatát, amely a költ-
ségvetési kiírás alapján bruttó 16 134 040 
Ft, valamint hozzájárul a költségvetési 
kiíráson felül szükséges munkák Via 
Nouve Bt.- vel való elvégeztetésére, 
amelynek várható költsége kb. 500 000 
Ft+ÁFA.

• 2017. április 26-án tartott rend-
kívüli ülésén döntést hozott a Képviselő-
testület azzal kapcsolatosan, hogy az 
önkormányzat fenntartásában lévő 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskola Könyvtár intézményhez tartozó 
Konyha telephely felújítására - mely 
a 6066 Tiszaalpár, Dobó utca 1. (400 
hrsz.) szám alatt található- a VP-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú pályázati kiírásra 
pályaművet kíván benyújtani.

• Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat  Képviselő- Testülete hoz-
zájárul, hogy a tulajdonában levő 511 
hrsz-ú ingatlan területén a Tiszaalpári 
Sportegyesület a 2017- 2018. évi TAO 
pályázat keretén belül fejlesztéseket 
végezzen- amely egy gumiborítású kültéri 

kéziladba pálya kivitelezését jelenti,- 
valamint hozzájárul, hogy a Tiszaalpári 
Sportegyesület- a fenntartási költségek 
viselése ellenében- beruházás meg-
valósítását követően határozatlan ideig- 
de minimum 10 évig- térítésmentesen 
használja a területet.

• Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzata részt kíván venni 
a Tiszakécskei Járás és a Kecskeméti 
Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város 
által létrehozott paktumhoz nem csat-
lakozott érintett települései által meg-
valósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
felhívásra benyújtandó támogatá-
si kérelem pozitív elbírálása esetén 
megvalósuló helyi foglalkoztatási 
együttműködésben konzorciumi tagként. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
konzorcium vezetője Tiszakécske Város 
Önkormányzata legyen. Egyben meg-
bízza a konzorcium vezetőt, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásához szük-
séges tevékenységeket, dokumentációt 
készítse elő.

Testületi hírek
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Egyházi sorok
• Május 1-től hétköznapokon az esti 

szentmisék kezdési időpontja 19:00.
• Májusban hétköznapokon az esti 

szentmisék végén a Lorettói litániát 
imádkozzuk.

• Kérjük a jegyeseket, hogy házas-
ságkötési szándékukat esküvőjük előtt 
legalább  3 hónappal jelezzék a plébá-
niákon.

• Május 21-én vasárnap a bérmálás 
szentségét szolgáltatja ki Főtisztelendő 
Dr. Bábel Balázs érsek atya középisko-
lás fiataloknak,  akik két éven át készül-
tek erre. E szép ünnepre a Zárdatemp-
lomban kerül sor 16:00-kor.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlő-

szűrő vizsgálata tovább folytatódik. Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó-
levelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy 
az első megszólítás alkalmával távol maradtak. Meghívólevél felmutatásával 
a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag 
visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőállomáson lehet kérni. 

A tiszaalpári nők legközelebb 2017. június 08, 09-re kapnak meghívót.
A vizsgálat helye: 

Kecskemét, Nyíri út 38. II.em.
Megyei Kórház MaMMa Eü. Rt.
Tel.:76/504-819, 482-115

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben a vezető 
operátor készséggel szolgáltat további információt a 76/482-115 telefonszámon. 
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton 
megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot kérhetnek. 

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

Elmosta az eső az Alpári búcsút

A tradíciókhoz híven, május első 
vasárnapján idén is az édesanyáké és 
az alpári búcsúé volt a főszerep. Eb-
ben az évben sajnos nem kedvezett az 
időjárás az egybegyűlt híveknek, így 
a szabadtér helyett a Jótanács Anyja 
templomban került sor az ünnepi mise 
bemutatására.  A 10 órakor kezdődő 
szentmisét főtisztelendő Mészáros Do-
monkos, soproni domonkosrendi szer-
zetes mutatta be. A mise során szó esett 
azokról az ünnepekről, amelyeken már 
túl vagyunk, és az ezekkel járó igazi, 
keresztényi felkészülésről és köte-
lezettségekről. A plébános szerint a 
Húsvétot megelőző böjt ima nélkül fo-
gyókúra és az ima böjt nélkül „uram, 

uram”. A prédikációban a szerzetes 
hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, 
hogy ne hagyjuk el Istent az után sem, 
ha élethelyzetünk megváltozik (példá-
ul külföldre költözünk, és nem járunk 
szentmisére) vagy, ha már részesültünk 
bizonyos szentségekben (elsőáldozás, 
bérmálkozás). Ezen felül is iktassuk be 
a mindennapokba egy-egy imát, ezek 
közül is válasszunk olyat, amelyre nem 
sajnáljuk az időt és az imát is ajánljuk 
fel valami célra. A szentmise végén 
Kéri Vencel plébános egy Reményik 
Sándor verssel köszöntötte az édes-
anyákat. A szertartás áldással zárult, 
idén az eső miatt elmaradt a templom 
körüli körmenet.

Állást, képzést
keresők!

Szeretnénk a figyelmükbe ajánla-
ni a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat új szolgálta-
tását, mely a pályakezdőket, 

munkanélkülieket, Gyed- Gyes-
ről visszatérőket és a hátrányos 

helyzetűeket segíti.
A program célja, hogy segítsük 

Önöket abban, hogy munkát talál-
janak, vagy képzésben tudjanak 

részt venni.
A szolgáltatás igénybe vételéhez 

kérjük jelentkezzen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munka-

társánál személyesen 
Árpád Művelődési Ház

6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 
2. szám alatt

(minden kedden 10-12 óra)
vagy a 06-30/416-5898-as tele-

fonszámon.
Szeretettel várunk mindenkit!
Gyöngyösi Renáta mentor

TOP.5.1.1-15-BK1-2016-00001 
„Együttműködés a helyben fog-

lalkoztatásért”
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Búcsú Vajda Márta 
– Podmaniczky díjas 

kertészmérnöktől

Mártikám, nem tudnék szebb 
gondolatokat összeszedni, mint a 
költők szavaival búcsúzni Tőled.
„Meghalt! Oly egyszerű ennek a ma-
gyarázata, 
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka”

(Hugo Victor)
„Amikor erőd elfogyott,
és lelked roskadva vitted
csendesen és váratlanul,
Átkarolt az Isten!”

„Egy szál gyertya most Érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk, onnan fentről
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből!”

(ismeretlen)

Nyugodj békében Márti! Virá-
gaid illata kísérje örök álmodat!

Szívünkben megtart a szeretet.
A Faluszépítők nevében búcsú-

zik Tőled:

Szederkényiné Ceni néni
volt tanító nénid

TERMÉSZETFOTÓS TÁBOR
A Rigófütty Vendégházban termé-

szetfotós tábort szervezünk 2017. július 
17-23. között 12-18 éves gyerekeknek, 
fiataloknak. Minden nap képzett fotós 
és gyakorló természetfotós vezetésével 
ismerkedhetnek a gyerekek a fényké-
pezés alapjaival és a természetfotózás 
rejtelmeivel. Tanulhatnak a tájfotózás-
ról, a makrófotozásról, a napfelkelte, 
naplemente és a csillagok fényképe-
zésének trükkjeiről, lehetőségük lesz 
kipróbálni a lesből történő madárfo-
tózást, és a képfeldolgozás titkairól is 

megtudhatnak egyet s mást. Vendégünk 
lesz Szekeres Levente, aki 2015-ben és 
2016-ban is elnyerte az Év Ifjú Termé-
szetfotósa címet. A fotózás szüneteiben 
szabadidős programokat (strand, túra, 
kenuzás, társasjátékozás, tábortűz stb.) 
és természetismereti előadásokat kíná-
lunk. Helyiek a táborban napközis jel-
leggel is részt vehetnek, amelynek ára 
teljes ellátással, oktatással és progra-
mokkal 30.000 Ft/fő.

További információ és jelentkezés: 
Bártol Réka +3630/4759655

HÚSVÉTHÉTFŐI KIRÁNDULÁS
AZ ÁLDOTT LÉGY EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

A 2016 őszén alakult Áldott Légy Te-
remtésvédelmi Egyesület április 17-én, 
húsvét hétfőjén kirándulást szervezett a 
Sulymos-tóhoz és a Baromjárásba. Van-
nak, akik tudják, hogy ehhez nem kellett 
messzire utaznunk, de sokan a helyiek 
közül sem jártak még itt, a falu észak-
keleti határában. A sokatmondó név 
utal arra, miért is áll természetvédelmi 
oltalom alatt ez a terület: évszázadokon 
keresztül itt legeltek Alpár marhái, és 
mivel soha nem szántották fel, meg-
őrizte az egykor kiterjedt ártéri legelők 
mára nagyrészt eltűnt értékeit. Épp ott-
jártunkkor virágzott a szépséges békali-
liom, fészkel itt az eltűnőben lévő haris, 
a Sulymos-tó pedig ilyenkor tavasszal 
a vonuló vízimadarak pihenőhelyeként 
tölt be fontos szerepet.

A kiránduláson harmincan vettünk 
részt, főként családok érkeztek nemcsak 
Tiszaalpárról, de Kiskunfélegyházáról 
is. Indulás előtt stílusosan tojásokkal 
foglalkoztunk, de ezúttal nem hímes 
tojásokkal, hanem valódi madártojá-

sokkal. Nemcsak a nagyon változatos 
tojások gazdáit próbáltuk kitalálni, de 
azt is, milyen szerepe van a különböző 
színnek, méretnek, formának. Miután 
elindultunk, meggyőződhettünk arról, 
hogy a húsvéti nyuszi a Baromjárásban 
is járt, mert jónéhány csokitojást talál-
tunk a fűben. Útban a kilátóhoz nünü-
kével, mocsári békával és vízisiklóval 
is összeakadtunk, és az egyik kislány-
ról kiderült, hogy kígyóbűvölő. A nagy 
érdeklődéstől megrettent sikló ugyanis 
nála keresett menedéket és nagy biza-
lommal tekergőzött a kezei között. A 
kilátónál távcsövekkel és spektívvel 
figyeltük meg a tavon hemzsegő mada-
rakat. A túra nem volt hosszú, az óvo-
dások is gond nélkül bírták, de annyi 
látnivalóval találkoztunk, hogy két óra 
észrevétlenül eltelt.

Legközelebb május 27-én szervezünk 
kirándulást, akkor gyógynövényekkel 
fogunk ismerkedni. További részletek 
Facebook oldalunkon: https://www.fa-
cebook.com/aldott.legy.egyesulet/

AJÁNLÓ A KÖNYVTÁR 
ÚJ KÖNYVEIBŐL 

Luca D’Andrea: A gonosz maga, Mary 
Sheedy Kurcinka: Eleven kölykök, Bede 
Béla: Magyar népi kézművesség, Kerstin 
Gier: Rubinvörös, Kerstin Gier: Smaragd-
zöld, Kerstin Gier: Zafírkék, Lackfi János: 
Szerelmi nyomozás, Chris Carter: Vadász, 
Jeffrey Archer: Egy igaz férfi (Clifton-
krónika 7.), Berg Judit: Rumini és a négy 
jogar, Chris Carter: Kivégzés, Rachel Gib-
son: Csak a baj, Janet Lansbury: Nincs 
rossz gyerek, Äsa Larsson- Ingela Korsell: 
Az átoknyúl (Pax 4.), Äsa Larsson- Ingela 
Korsell: A kísértet (Pax 3.).
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Sportegyesületi hírek
A bajnokságok hajrájához érve

Április 29-én, szombat délelőtt U-
11-es és U-13-es futballcsapataink, a Ti-
szakécskén lévő Sportcentrumban vettek 
részt tornán, amely az OTP Bank Bozsik-
Program keretein belül zajlott le.

A Bozsik-Program további me-
netrendje: 2017.05.13. - Kecske-
mét, Műkertvárosi Sportcentrum 
2017.05.27. - Kecskemét, Széktói Stadi-
on.

További sok sikert és jó játékot kívá-
nunk, legifjabb labdarugóinknak!

Kézilabda csapatunk (megyei I. osztály) 
legutóbbi eredményei:
CSÁTESZ SE Csávoly - TISZAALPÁ-
RI SE 28-23
L.g.: Németh János (5)
TISZAALPÁRI SE – Soltvadkerti TE 
22-35
L.g.: Hegedűs Zsolt (6); Pásztor Dávid 
(5)
Bácsalmási PVSE - TISZAALPÁRI SE 
42-21
L.g.: Hódi Tamás (5); Pásztor Dávid (5)
TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta-
TVSE 18-47
L.g.: Hegedűs Zsolt (4); Pásztor Dávid 
(4)
Kézilabda csapatunk a 13. helyen áll a 
tabellán.

Megyei II. osztály, labdarúgás:
U-19:
Kiskunmajsa FC - TISZAALPÁRI SE 
6-1
Gól: Patai Ervin
TISZAALPÁRI SE – Kiskunfélegyházi 
Vasutas 10-0
Gól: Czingel Ferenc (3); Patai Ervin (2); 
Nemes István (2); Festő-Hegedűs István 
(2); Bánfi-Antal Dávid
Szabadszállási SE - TISZAALPÁRI SE 
2-7

Gól: Patai Ervin (3); Nemes István (2); 
Czingel Ferenc; Kása Norbert
TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 
13-2
Gól: Patai Ervin (7); Bánfi-Antal Dávid 
(2); Nemes István; Czingel Ferenc; Kása 
Norbert; Birkás Levente
Nyárlőrinci LSC - TISZAALPÁRI SE 
9-2
Gól: Birkás Levente; Nemes István

Felnőtt:
Kiskunmajsa FC - TISZAALPÁRI SE 
3-0
TISZAALPÁRI SE – Kiskunfélegyházi 
Vasutas 2-2
Gól: Hekkel Zsolt (2)
Szabadszállási SE - TISZAALPÁRI SE 
2-3
Gól: László Zsolt; Túri Zsolt
TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 
1-3
Gól: Hekkel Zsolt
Nyárlőrinci LSC - TISZAALPÁRI SE
2-0

U-19-es csapatunk a 9., míg felnőtt csa-
patunk a 14. helyet foglalja el a tabel-
lán. 

Várunk Minden Kedves Szurkolót ez-
után is minden hazai és vendég kézilab-
da-, illetve futballmérkőzésinkre is! 
Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a 
Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) 
néven!
További információt csapataink mér-
kőzéseiről, a tabella állásáról az alábbi 
honlapokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

Akiket nagyon vártunk: Ajtai Szabolcs 
(anyja neve: Ajtai Ilona), Török Zalán 
Máté (Szabó Beáta), Novák Viktor (Bá-
lint Csilla), Radu Natasa Elizabet (Sinkó 
Renáta). Győri Tamás (Gombár Fanni), 
Kecső József (Hódi Erika), Nemes Vivien 
(Szentesi Csilla), Molnár Mia (Gombár 

Evelin), Molnár Zoé (Gombár Evelin), 
Kovács Krisztofer (Berkes Anita), Bara-
nyi Brendon (Patai Brigitta)
Akiktől búcsúztunk: Kovács Ferenc 
(1932), Réczi Józsefné Kristófy Gabri-
ella (1928), id. Góg István (1948), Kása 
Istvánné Palásti Erzsébet (1931)

Anyakönyvi hírek

Alpárfeszt 2017
Az Alpárfeszt hiánypótló zenei fesztivál 

Magyarország szívében. 2017-ben harma-
dik alkalommal rendezik meg a szervezők 
Tiszaalpár település mellettunderground 
zenei fesztiváljukat, amely kezdetben tér-
ségi, baráti zenekarok összejövetele volt. 
Az első rendezvény fergeteges hangulatot 
hozott, s underground rock zenei körökben 
gyorsan országos hírre tett szert. Ennek kö-
szönhetően a második fesztiválra már szá-
mos zenekar jelentkezett, melyek közül a 
,,javát” válogathatták ki a szervezők a fix 
alapot jelentő baráti bandák mellé. Mára 
kijelenthetjük, hogy az Alpárfeszta honi un-
derground krémjét vonultatja fel, sőt Szerbi-
ából is érkeztek zenekarok 2016 nyarán az 
alpári erdő ölelte rétre. Apropó helyszín, a 
községtől viszonylag távol eső erdőséggel 
övezett mezőnél ideálisabb helyszínt nem is 
találhattak volna a szervezők egy rockzenei 
fesztiválra. 

A 2017.június 29. és július 1. között 
Tiszaalpáron negyedszerre sorra kerülő Al-
párfeszt idén is a magyarországi undergro-
und szféra zászlós hajója lesz. A fesztivál 
az elmúlt években egyre nagyobb népsze-
rűségre tesz szert az underground műfajok 
kedvelőinek körében. 2016-ban már nagyon 
sokan hallgatták a helyszínen a honi metál, 
hardcore, stoner, rock és blues műfajok kép-
viselőinek legütősebb csapatait. 

Újdonság, hogy 2017-ben már külföldi 
fellépője is lesz az Alpárfesztnek, mivel a 
The Embodied névre hallgató svéd power 
metál banda is ellátogat hozzánk, hogy egy 
felejthetetlen koncertet adjon fesztiválunk 
közönségének.

Az idei fesztivál headlinere a Fonogram-
díjassludge, doom metál Apey&thePea lesz. 
A rendezvényen többek között olyan bandák 
lépnek fel még, mint a Let The Cigar Die, a 
KIES, a Stubborn, a Sequence, a Don Gatto, 
a Barbears vagy éppen a Nova Prospect.

Érdekesség, hogy a Magyar Honvédség 
is külön standdal lesz jelen a fesztiválon, 
akik bemutatóval és toborzóval várják az 
érdeklődőket.

A fesztivál szervezői számára nagyon 
fontos, a biztonság, ezért biztonsági sze-
mélyzet és a mentő szolgálat munkatársai is 
jelen lesznek az eseményen. Szintén rend-
kívül fontos szegmens a preventív tevé-
kenység, a szervezők felhívják a vendégek 
figyelmét a drogfogyasztás és a mértéktelen 
alkohol fogyasztás veszélyeire.

A legfontosabb, hogy minőségi, un-
derground élőzene mellett kapcsolódjanak 
ki és szórakozzanak együtt, jó hangulatban 
a műfaj kedvelői.
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EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS
Az ebek kötelező veszettség elleni 

védőoltásáról az alábbiban tájékoztatjuk. 
A 164/2008. (XII.8) FVM rendelet 3 §-
ban előírt 3 hónaposnál idősebb ebek kö-
telező veszettség elleni oltása Tiszaalpár 
nagyközségben az alábbi helyen és idő-
ben történnek:

A szervezett védőoltás helye és ideje:
Újfalui labdarúgó pálya: 2017.05.27.  06-07 óra
Tűzoltószertár   2017.05.27.    8-11 óra
Alpári temető előtti parkoló:  2017.05.27   11-12 óra
Polyákfalu /Berze Márton tanyája/  2017.05.27. 12-13 óra
Régi piactéri mázsaház  2017.05.27.  13-15 óra
Vasútmenti iskola   2017.05.27. 15:30-16 óra
PÓTOLTÁS DÁTUMA JÚNIUS 3 (SZOMBAT) UGYAN-
AZOKON A HELYSZÍNEKEN ÉS IDŐPONTOKBAN

A 41/2010. (11.26.) Kormányrendelet 13 -a szerint csak 
egyedi azonosítóval -mierochippel beazonosítható állatokat 
lehet veszettség elleni oltásban részesíteni. Az állatorvossal 
a 06-30/207-8 148-as telefonszámon, egyénileg egyeztetett 
időpontban, az állattartási helyén is elvégezhető a veszettség 
elleni kötelezőoltás. Az egyedi megjelöléssel —microchippel- 
nem rendelkező, veszettség elleni oltásban nem részesített 
ebek gazdái élelmiszerfelügyeleti bírsággal büntetendők. Az 
oltás díja a szervezett oltás helyén 3.500,- Ft/állat, lehetőséget 
biztosítunk telefonos egyeztetés alapján a háznál való oltásra, 
melynek díja 3.500,- Ft + kiszállás díj = 4.000,- Ft/állat.

Tiszaalpár, 2017. április 28.

Dr. Menyhárt Anett s.k. jegyző
Dr. Horváth László s.k. állatorvos

ÉVADNYITÓ HORGÁSZVERSENY
Április 9-én az Alpári Tisza Horgász 

Egyesület által szervezett versenysoro-
zatunk kezdetét vette, 2017 évre hat ver-
senyből álló sorozatot hirdettünk meg. 

Az évadnyitó versenyünk kezdetekor 
kedvező időjárási feltételekkel indult a 
rendezvény, amely a verseny közepette 
úgy döntött, hogy a horgászokat megtré-
fálja és erős széllel felkorbácsolja a víz 
felszínét, ezzel is a halak esélyeit növel-
ve, hogy a horogra kerülésüket megús-
szák. A versenyre 49 horgász nevezett 
vidékről és Tiszaalpárról egyaránt. A 
verseny 4 órás volt.  Külön kategória 
volt a gyerek és felnőtt versenyzőink-
nek. Díjazásban az első három helyezet-
tek részesültek.

A verseny és mérlegelés után a hely-
színen került elfogyasztásra az ebéd, 
amely babgulyás volt. Ezek után került 

sor az eredményhirdetésre.    
Köszönjük a verseny lebonyolításá-

ban és közreműködők segítségét. 
A horgászverseny végeredménye: 
Felnőtt kategória: 1. Ifj. Popper Jó-

zsef , 2. Faragó Ferenc, 3. Almási Szabó 
Árpád.

Gyermek kategória: 1. Madla Rita, 
2. Haticza Máté, 3. Kalmár Amina.

Alpári Tisza HE vezetősége

Kiállítás nyílt Dr. Vancsura Istvánné festményeiből Lakiteleken
Dr. Vancsura Istvánné – immá-

ron nyugdíjas pedagógus, azonban 
a tanítás mellett az életét mindig is 
meghatározta a művészet iránti sze-
retete. Festményeiből kiállítás nyílt a 
lakiteleki községi könyvtárban április 
19-én. Kiállításának megnyitójára Ti-
szaalpárról is sokan érkeztek, s gratu-
láltak az amatőr festőnek. A kiállított 
alkotásokban, tájképekben visszakö-
szön a „tiszai táj”, de több csendélet is 
szerepel a tárlatban. A kiállítás május 
19-ig tekinthető meg ingyenesen La-
kiteleken a könyvtárban.
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Erdei koncertek és családi programok a Tőserdőben Gyereknapon

Igazi családi szórakozásnak ígérkezik a „Muzsikál az erdő” 
rendezvénysorozat lakiteleki állomása, melyet Gyereknapon, 
május 28-án rendeznek meg a tőserdei szabadstrandon.

A természet és a zene szeretete szorosan összefonódik a 
„Muzsikál az erdő” programsorozat rendezvényein, melyek 
évek óta sikerrel zajlanak az ország különböző pontjain. A szer-
vező Muzsikál az Erdő Alapítvány az erdő és a zeneművészet 
erejével próbálja a környezettudatos életvitel irányába mozdíta-
ni résztvevőket.

Idén először Lakitelek-Tőserdő is otthont ad a rendezvény-
nek a Kiskunsági Nemzeti Park társszervezésében a szabad-
strandon, május 28-án, vasárnap. Gyereknap lévén különösen 
színes és gazdag programok várhatók: játszóházak, bábelőadás, 
sárkányeregetés, íjászat, lovagoltatás, táncoktatás, hangszerbe-
mutató, gyermekkoncertek szórakoztatják majd az ifjabbakat.

Klasszikus zenei és népzenei erdei koncertekre is készülhe-
tünk. Olyan neves fellépők nyújtanak majd egyedülálló zenei 
csemegét, mint a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, Pál István 
Szalonna és Bandája és a Kecskemét Néptáncegyüttes.

Szakvezetéses erdei sétákon és kenutúrán pedig bővíthetjük 
tudásunkat az erdő és a természetvédelem témakörében.

RÉSZLETES PROGRAMTERV
Helyszín: Lakitelek – Tőserdő (szabadstrand)
8.30 „Muzsikál az erdő” kerékpártúra. Indulás: Kecskemét, 

Fő tér, 0 kilométerkő. Jelentkezés Kuti Zoltán, trizoli.jotifuti@
gmail.com

10.00 órától helyi termékek, nemzeti park védjegyes termé-
kek bemutatója (kerámiák, sajt, méz, faeszközök, szalámi); a 
Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület bemutatko-
zása, az általuk készített termékek kiállítása és vására

10.00 órától gyermekprogramok: Bábika Játszóház, termé-
szetismereti játszóház, sárkányeregetés az S.O.S. Gyermekfa-

luval, a Szórakaténusz Játékmúzeum népi 
játékai, lovagoltatás, lovaskocsizás, Rin-
gató

10.00 Erdei séta kicsiknek és nagyok-
nak. Téma: Erdei életközösség, termé-
szetvédelmi  értékeink. Vezeti: Bártol 
István, természetvédelmi őrkerület-vezető, 
Kiskunsági Nemzeti Park.

10.00 Szakvezetéses kenutúra a Holt-Tiszán. Téma: a holtág 
madár- és növényvilága. Vezeti: Gilly Zsolt, Kiskunsági Nem-
zeti Park.

10.30 Kiállítás megnyitó és ünnepélyes eredményhirdetés a 
„Muzsikál az erdő” 2017-es gyermekrajzpályázatának nyertes 
műveiből. Az ünnepélyes eredményhirdetést Telegdi Ágnes, a 
zsűri elnöke tartja.

Kiállítás a 2016-os „Muzsikál az erdő” Fotópályázat nyertes 
képeiből.

Telegdi Ágnes író-olvasó találkozója „Ó, azok a csodálatos 
állatok!” címmel. Madárhang felismerő verseny.

11.00 Erdei koncert: A lakiteleki Szivárvány Óvoda néptánc-
csoportjának bemutatója és a Lóca Együttes interaktív zenés 
műsora 

13.00 Szakvezetéses kenutúra a Holt-Tiszán. Téma: a holtág 
madár- és növényvilága. Vezeti: Gilly Zsolt, Kiskunsági Nem-
zeti Park.

13.00 Erdei séta kicsiknek és nagyoknak néprajzi meglepe-
téssel. Téma: Természeti kincsek a Tőserdőben. Fenntartható 
gazdálkodás természetvédelmi területen. Vezeti: Szabó Lajos, 
Kiskunsági Nemzeti Park.

13.10 Balog Péter és gyermekei - családi koncert és hang-
szerbemutató

13.40 Ludas Matyi interaktív bábelőadás a Madzag Bábe-
gyüttessel 

14.20 Aprók tánca- élőzenés táncoktatás kicsiknek, Böde-
Harkai Csilla

15.00 Családi, erdei divatbemutató a környezettudatosság 
jegyében - Réthy Fashion

15.30 Antanténusz Gyermekkórus. Karnagy: Szegedi Ildi-
kó.

16.00 Összetartás emlékplakett avatása. Alkotó: Józsa Judit 
kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja

16.30 Erdei koncert a Tőserdő faóriásai alatt: Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar. Karmester: Gerhárt László

17.30. Pál István Szalonna és Bandája
18.30 Erdei néptáncbemutató: Kecskemét Táncegyüttes. 

Művészeti vezető: Lukács László
19.00 Tábortűz

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
sok szeretettel vár mindenkit

trianoni megemlékezésére
2017. június 2-án (pénteken) 14.30-ra.

Helyszín: Árpád tér, Trianon emlékmű.
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Hírek az iskolából

Egyszer volt, hol nem volt, 
volt a világűrben egy bolygó. 
Messziről úgy nézett ki, mint 
egy kék üveggolyó. Gyönyö-
rű kékségét a földet borító 
tengerek, folyók, tavak adták. 
Smaragdfényben zöldelltek az 
erdők, mezők, barnállódtak a 
felszántott földek, az embe-
rek pedig annyit használtak 
belőle, amennyire életükhöz 
szükségük volt. Egyszer aztán 
megváltozott minden. Az em-
ber, aki nagyon régóta békes-
ségben élt a földdel, hirtelen 
önzővé vált. Kényelemben, 
bőségben akart élni, nem ér-
dekelte, milyen hatása van új 
életének a földre. A Föld szen-
vedett. 
A Nap nagyon féltette a Föl-
det, folyton keresett, kutatott, 

mert nem tudta, hogyan se-
gíthetne rajta. Érezte, hogy 
gyerekekre van szükség, és 
minden erejével őket kezdte 
tanítani. Így bíztatta a Földet: 
„Ne félj kincsem, megmene-
külsz. Elhasznált, szenvedő 
tested védi sok-sok gyermek. 
Okos felnőtté cseperednek 
majd, és nem felejtik el, men-
nyi szép élményt kaptak tőled, 
amikor még kicsik voltak. Ha 
majd felnőttek lesznek, akkor 
sem fognak cserbenhagyni té-
ged.” 
Április 21-én ünnepeltük is-
kolánkban a Föld napját. A 
műsort az 5.a és 5.b osztályok 
mutatták be. Felkészítő taná-
rok: Maróti Pálné, Endre Mi-
hály és Bondár Enikő, Szőke 
Éva. 

A Föld meséje Kistérségi irodalmi verseny
Iskolánkat 2017. április 6-án Tiszakécskén a Móricz Zsigmond 
Gimnázium szervezésében megvalósuló térségi irodalmi vetél-
kedőn évfolyamonként 2 tanuló képviselte. A versenyen előre 
megadott regényekhez kapcsolódó feladatokat kellett megolda-
niuk a részvevőknek. 
A felkészülés során a következő irodalmi alkotásokkal ismer-
kedtek meg a diákok: Békés Pál: A kétbalkezes varázsló, Eric 
Kastner: A repülő osztály, Thury Zsuzsa: A francia kislány, Ju-
les Verne: Várkastély a Kárpátokban.
A szoros küzdelemben tanítványaink nagyon szép eredménye-
ket értek el. 
5. évfolyamon Skultéti Vanda 3. helyezést, Tóth Alexa 5. he-
lyezést, 6. évfolyamon Dömötör Bálint Benedek 3. és Dósa 
Eszter 5. helyezést ért el. A hetedikesek közül Novák Anna 2. 
lett, Dósa Edit 3. A nyolcadik osztályosok között Juhász Katalin 
Szimonetta 4. és Bársony Bianka Mónika az 5. helyezést hozta 
iskolánknak.
A versenyre a diákokat Dömötörné Tar Margit és Bondár Enikő 
készítette fel. 
Ezúton is szívből gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő-
iknek!

KÖLTÉSZET NAPJA 
„ Ím, a költészet szent napján,
Versek fája ad hűs árnyat,
Küzdelemben a megfáradt,
szomjas lelkek rátalálnak. ”

Szuhanics Albert gondolatainak jegyében tartottak a magyart 
tanító pedagógusok az érdeklődő felső tagozatos tanulók szá-
mára rendhagyó irodalom órát a költészet napján, 2017. április 
11-én.
Indításként asszociációs gyakorlattal hangolódtunk, mindenki 
elmondta, hogy mi jut arról a szóról eszébe, hogy költészet.
A későbbiekben József Attila életével ismerkedtünk egy rövid 
bemutató formájában, valamint Cseh Tamás gondolatait és egy 
ma élő szemtanú, Jolika néni visszaemlékezéseit is meghallgat-
tuk az ünnepeltről. Ezt követően a költő megzenésített verseit 
hallgattuk meg: a Tiszta szívvel, a Kertész leszek, a Születés-
napomra, a Tudod, hogy nincs bocsánat sorai hangoztak fel, 
többféle feldolgozásban is. A rendhagyó órát közös éneklés 
zárta. A Tiszta szívvel című vers egy részletét énekelték el az 
érdeklődők.

A szakmák éjszakáján voltunk…

Immáron második alkalommal vett részt 40 diákkal Bondár 
Enikő és Tamási Gergely a szakmák éjszakája programon, me-
lyet a HSZC Sághy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola 
szervezett meg 2017. április 21-én 18: 00-22: 00-ig az országos 
programsorozathoz csatlakozva. 
Az eseményen interaktív módon ismerhették meg a gyerekek 
a szakmákat. Megtudhatták, hogyan lehetnek fizetett hackerek, 
mit csinál a vizes vb informatikai rendszerszervezője. Kézzel és 
géppel készíthettek gólyalábakat, amit haza is vihettek elkészí-
tői, sőt helyben rögtön ki is próbálhatták, milyen gólyalábakon 
járni. A falazótéglából épített falat tűzoltófecskendővel bonthat-
ták le, Ytog falazóelemekből szobrokat készíthettek. Az ácsmű-
helyben lakberendezési tárgyakat faraghattak az érdeklődők. A 
feladatokban elfáradók saját maguk készíthették el kedvenc teá-
jukat a Sághy teaházban, illetve megkóstolhatták a legfinomabb 
alkoholmentes koktélokat. A sportcsarnokban autókiállítást le-
hetett megtekinteni, illetve egy kvíz feladatot kitölteni. A pin-
cér-spurin a leendő pincérek próbálhatták ki ügyességüket. Aki 
minden feladatot megoldott és összegyűjtötte az azokért kapott 
pecséteket, sorsoláson vehetett részt. Sok- sok tapasztalattal és 
élménnyel tértünk haza. Már alig várjuk a következő tanévet, 
hogy ismét elmehessünk erre a programra!
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Megújultak az iskolai mosdók
Átadásra került április hónapban az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola két felújított mosdója. Ezúton mondunk köszönetet az 
ötmillió forintos beruházásért, mely a Kecskeméti Tankerületi 
Központ anyagi támogatásával jött létre. Teljes felújításra került 
sor a vízvezeték hálózattól a burkolatig. Örömmel vették hasz-
nálatba az iskola diákjai.
„ Hatalmas meglepetés volt, amikor lezárták a mosdókat, nem 
is gondoltuk, hogy felújítják. Izgatottan vártuk az átadás napját. 
Gyönyörű csempe, korszerű ajtók, amelyek jól zárhatóak. Szép, 
higénikus mosdónk lett!” (Bíró Cintia 8.a)
„ Tiszták a wc kabinok, melegebb van, komfortosabb a mosdó, 
jobb illat van, szép a kinézete.”
„ Én azt gondolom,hogy ezek az új toalettek az iskola higé-
niai szempontjából egy megváltással értek fel! Bátran 
kijelenthetem,hogy tanulótársaim is örülnek ezeknek a korsze-
rű, tisza és szép mosóknak!” (Micheller Berzsián Márk 6.a)

Napközis helyesíró verseny

Iskolánkban, 2017 áprilisában ismét megrendezésre került immár 
16. alkalommal a Regionális Természetismereti Vetélkedő. A ver-
seny anyagi támogatásában sok segítséget kaptunk a Víz, víz, tiszta 
víz Nagyközségi Önkormányzati pályázat révén, illetve dr. Halász 
Mátyásné nyugdíjas kolléganőnktől. Ezúton is köszönjük a felaján-
lását.
 Az eddigi évekhez képest nagyobb létszámmal jelentkeztek csapa-
tok.  Három kategóriában mérhették össze tudásukat: a 3-4. osztály, 
az 5-6. osztály, a 7-8. osztályok csapatai 3-3 fővel képviselhette az 
iskoláját. Csapatok érkeztek: Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, 
Tiszakécskéről, Lakitelekről, Szentkirályról, Csongrádról, Oroshá-
záról, Tiszabögről.
A versenyt színvonalas műsorral indították az 5. osztályos tanulók, 
felkészítették őket osztályfőnökeik: Endre Mihály, Maróti Pálné, se-
gített még a felkészítésben Bondár Enikő és Szőke Éva tanárnők.
A nagy létszámra való tekintettel a megszokott állomások helyett 
új helyszínt választottunk a verseny lebonyolítására, így a torna-
teremben került megrendezésre a megmérettetés.  A feladatok le-
vezetésében nagy segítséget kaptunk Ivicz Lázár és Fehér Emil 
pedagógusoktól. A csapatok hősiesen küzdöttek, a feladatok széles 
körben mérték fel a diákok tudását, képességeit. A gyerekeknek 
olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amely több ízben vezette rá 
őket a környezetvédelem fontosságára, környezetünk megóvására. 
A résztvevő diákok benevezési feladatként 3 darab szelektív hul-
ladékból készített ruhadarabbal vonultak végig az első állomáson, 
amelynek témája a divatbemutató volt.  Itt zöld kifutón mutatták be 
az elkészült koncepciókat, mely a piros szőnyeggel ellentétben a 
környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. A bemutatott darabo-
kat 3 tagú zsűri véleményezte. Zsűritagok voltak: Ivicz Lázárné, 
Szőke Éva, Gilly Zsolt, aki a Kiskunsági Nemzeti Park Ökoturiszti-
kai és Környezeti Nevelési Osztály osztályvezetője. A jutalom sem 
maradhatott el, hatalmas tapsvihar fogadta őket. Főbb feladataink 

között szerepeltek: Madárhang felismerése, Tiszaalpár nevezetes-
ségei, Kiskunsági Nemzeti Park, találós kérdések, Krízis, Energia-
források, év élőlényei.
A verseny értékelése állomásonként történt, folyamatosan vezették 
fel az eredményhirdető táblára a javító tanárok a verseny állását.
A verseny után a gyerekek szabadidős tevékenységekben vehettek 
részt, illetve bőséges lakoma fogadta őket az iskola aulájában.
A megvendégelés után következett az eredményhirdetés, ahol a 
korcsoportok első három helyezettje került díjazásra. A versenyzők 
értékes könyveket, az iskola pedagógusai által készített könyvjelző-
ket, illetve oklevelet kaptak. Minden csapat gazdagodott egy emlék-
lappal. A kísérő pedagógusok sem távoztak üres kézzel, mindenki 
részére mappákat, tollakat, és ajándék cd-t adtunk át, megköszönve 
ezzel munkájukat.
Köszönöm kollégáimnak a sok segítséget nélkülük nem valósult 
volna meg ilyen színvonalasan ez a rendezvény. Bízunk benne, 
hogy jövőre is legalább ilyen nagy sikert könyvelhetünk el, mint 
az idei évben. 
Ezúton szeretném megköszönni a megjelent résztvevőknek, hogy 
jelenlétükkel emelték a versenyünk színvonalát. 

Somodi Ida, ÖKO-koordinátor

Tavaszi Pedagógiai Napok
rendezvénye az iskolában

2017. április 20-án délután került megrendezésre a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában a Szegedi Pedagógiai Ok-
tatási Központ szervezésében a Tavaszi Pedagógiai Napok egyik 
programja. 
Az előadás címe: A DIFER mérés és az eredményeire alapozott 
fejlesztés lehetőségei.
 A Csongrád és Bács-Kiskun megyében is meghirdetett rendez-
vényen Tóthné Mátyus Monika szaktanácsadó volt az előadó. 
Beszélt a DIFER mérés előzményeiről, magáról a mérésről, be-
mutatta egy négyszáz gyermeken végzett mérés eredményeit, 
valamint minden részterülethez illeszkedve fejlesztési módokat, 
feladatokat ajánlott. 
A rendezvényen tizennégyen vettek részt, közöttük más iskolák-
ból is megjelentek kollégák.

Iskolánkban a napközis tanulók között helyesíró versenyt ren-
deztünk második, harmadik, negyedik illetve ötödik évfolya-
mon a tavaszi szünet előtt. Tollbamondás írása volt a feladat, 
amelyen a helyesírást és a külalakot egyaránt értékeltük. Min-
den évfolyamban három helyezettet hirdettünk ki. A helyezettek 
oklevelet és mellé ajándékot kaptak. 
Versenyt lebonyolította: Bartáné Füle Bianka. Díjazásban köz-
reműködött: Ürmösné Csányi Éva munkaközösség-vezető

2. évfolyam: 1. helyezett: Szabó Szilvia 2. a, 2. helyezett: Lovas 
Vanessza 2. b, 3. helyezett: Somodi Adrienn 2. b
3. évfolyam: 1. helyezett: Lajos Viktória 3. c, 2. helyezett: Cza-
kó Gábor  3. a, 3. helyezett: Gálfi Zsófia 3. a
4. évfolyam: 1. helyezett: Bíró Irma Friderika 4. a, 2. helyezett: 
Tóth Cintia 4. a , 3. helyezett: Fábián Balázs 4. a
5. évfolyam: 1. helyezett: Kelemen Nikolett 5. b, 2. helyezett: 
Tapodi Natália 5. b, 3. helyezett: Skultéti Vanda 5. b

Regionális természetismereti verseny az iskolában
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25 éves a Tiszaalpári Hírmondó
1992 márciusában indult a Tiszaalpári 
Hírmondó. Ebből az alkalomból útjára 
indult egy sorozat, amely feleleveníti, 
hogy mi történt a településünkön 20-10 
évvel ezelőtt az adott hónapban. 
1997-ben az újság szerkesztője: Má-
tyus Imre
érdekes események a hónapban:
- május 16-án Csernus Ferenc területi 
országgyűlési képviselő fogadóórát tar-
tott
- május 13-án véradást szerveztek a 
Művelődési Házban
- április 19-én és május 24-én két kör-
ben végeztek falutakarítást a „Három 
szombat községünkért mozgalom” ke-
retében.
- április 24-én a Vadászházban 5 év után 
ismét nyugdíjas rendőrök találkozóját 
rendezte meg a Kiskunfélegyházi Váro-
si Rendőrkapitányság
- április 25-én Rosta Ferenc nyitotta 

meg Szecskó Péter grafikus művész ki-
állítását a Művelődési Házban
- Május 1-jén a községi labdarúgó pá-
lyán a „kövérek és soványak” mérték 
össze focitudásukat
- Április 20-án 19 kisgyermek részesült 
a gyónás és az áldozás szentségében, 
Gyöngyösi József plébánostól vehették 
át az Úr testét, a megszentelt ostyát
- május 13-án Alpáron dr. Berényi Fe-
renc, Újfalun dr. Horváth László végez-
te el az ebek kötelező veszettség ellenei 
oltását. 
2007-ben az újság szerkesztője: Szen-
tirmay Tamás
érdekes események a hónapban:
- a Tiszaalpári Tavaszköszöntő ren-
dezvény keretében gyermek és ifjúsá-
gi tánctalálkozót szerveztek, melyen a 
környékbeli települések (Tiszaalpár, Ti-
szakécske, Lakitelek, Bokros, Szentes) 
táncosai léptek fel

- április 27-én színjátszó találkozót ren-
deztek a Művelődési Házban három te-
lepülés részvételével
- Tetteseket ért utol május 2-án Berkes 
Béla – rendőr főtörzsőrmester körzeti 
megbízott és Keresztesi Lóránt - rend-
őr törzsőrmester. Cs.M. és S.L-né mint 
gyanúsítottak korábban még 2007 feb-
ruárjában nagymennyiségű ruhaneműt, 
villamossági cikkeket, hanghordozó 
eszközt, tűzhelyeket és egyéb értékeket 
tulajdonítottak el egy tiszaalpári lakos 
külterületi tanyájáról. Ezen tárgyakat a 
rendőrök május 2-án megtalálták a fent 
említett elkövetőknél. 
- Kuhnegyesi Ferenc kiskőrösi roma 
származású alkotó „Romaszánsz” elne-
vezéssel kiállítást rendezett községünk-
ben. A kiállítás a helyi kisebbségi ön-
kormányzat felkérésére szerveződött, 
melyen grafikákat, olaj és pasztell ké-
peket mutatott be a művész.

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy megkezdi a biológiailag 
lebomló hulladék rendszeres díjmen-
tes begyűjtését, a cég által folyama-
tosan a gyűjtési alkalmak számához 
igazodóan biztosított biológiailag le-
bomló zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Tiszaalpár területén.
A biológiailag lebomló hulladék gyűj-
tés során az ingatlanoknál kertekben, 
udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulla-
dék elszállítása történik. A biológiai-
lag lebomló hulladékot (fűkaszálékot, 
falevelet, lágyszárú növényeket, ház-
tartásban, éttermekben, kiskereskedel-
mi egységekben keletkező konyhai és 
élelmiszermaradékot) a díjmentesen 
biztosított biológiailag lebomló zsák-
ban, illetve maximum 70 cm hosszú 
50 cm átmérőjű kötegekben (maxi-
mum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingat-
lan előtti közterületre szíveskedjenek 

a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük 
kihelyezni és az elszállítás időpont-
jáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékot nem ilyen formában helye-
zik ki, vagy ha kommunális hulladék-
kal keveredik, akkor a biológiailag le-
bomló hulladék járattal nem szállítják 
el Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 
fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vá-
gott virág, falevél, lágyszárú növény, 
virágágyi növények, kezeletlen kéreg-
darabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 
növényi származékok, élelmiszer-ma-
radék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológi-
ailag lebomló hulladék gyűjtés során 
állati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot. A biológiailag lebomló hul-
ladékok aprítás és komposztálás után 
hasznosításra kerülnek. Az elkészült 
komposztot a Tisztelt Érdeklődők 
a Regionális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) besze-
rezhetik. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékos zsák települési 
szilárd hulladékot is tartalmaz, a hul-
ladék nem kerül a jelen gyűjtés ke-
retében elszállításra, ennek tényéről 
az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoz-
tatást kap. Továbbá értesítjük Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy 2018. januárjában 
két alkalmas fenyőfagyűjtést szerve-
zünk, amelyről külön értesítjük Önö-
ket.

Zöldjárat naptár 2017
Hónap  Május  Június  Július  Augusztus   Szeptember   Október   November  December
Kedd   23  20  18 15       12     10      7   5

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
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Akciós áron
ereszcsatornázás,

bádogozás 5 év 
garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

FÖLD ELADó!
A Tiszaalpári Alpári

réten - közismert néven
(erdő alja) területen

0.7 ha  szántóföld eladó.
Érdeklődni lehet:

06/30 447 6755 mobil számon.
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPár-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Tisztelt Szülők,
Hozzátartozók!

A 2017. évben ismét hamarosan elkövetkezik az 
adóbevallás időszaka, amikor befizetendő adónk 1%-
áról eldönthetjük, hogy mely társadalmi szervezet szá-
mára kívánjuk felajánlani. Kérjük Önt és hozzátartozóit, 
hogy számos más nemes cél közé vegye fel a PEJTSIK 
LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY támogatását is (adószám: 
18353963-1-03)!

Adójának 1%-a – ha az még oly csekély összeg is 
– jelentős mértékben hozzájárul az Alapítványon ke-
resztül az Árpád Fejedelem Általános Iskola munkáját 
segítő, támogató célok megvalósításához!

A 2016. évben – Önöknek köszönhetően – 537.037,-
Ft 

érkezett bankszámlánkra az Önök adójának 1%-
ából! Ebből a felajánlásból tudjuk biztosítani az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola programjaihoz, a diákok 
kirándulásaihoz és az év végi könyvjutalmakhoz nyúj-
tandó támogatásokat. 
Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulását adója 
1%-ával.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma



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
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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
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
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: Víglási Krisztina
E-mail cím:  viglasi.krisztina@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 felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Eladó középszínű háromfiókos 
fa ágyneműtartó lakkozott. Ár meg-
egyezés szerint. Ugyanitt használt li-
nóleum padlót vennék. Tel.: 76/421-
576, Tiszaalpár, Dobó u. 2.

* Kézikocsi, MZ motorkerékpár 
kerekeken kitűnő állapotban eladó. 
Érd.: 06/30/3970-408

* Simson S50 B (zöld) újrafestve, 
a motor felújítva, korához képest 
szép és jó állapotban eladó. Érd.: 
06/30/221-9922

* Házimozi rendszer új Orion HT 
550, 105 W, 8 Ohm teljesítmény, 7 
db külön hangszóróval eladó. Érd.: 
06/30/221-9922

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi 
ház padlástér beépítéssel, alápin-
cézve 300 négyszögöl kerttel. Ár: 
7.000.000,- Ft. Tel: 31/313-2395.

* 2 db emeletes ágy eladó! 
90x200-as jó minőségű matraccal. 
Ár: 40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-
3229.

* Akciós áron ereszcsatornázás, 
bádogozás 5 év garanciával! Érd: 
20/923-1719

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* Családi ház eladó Bethlen G. 
u. 25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 
76/424-520.

* Eladó 1 db nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Vesszőből készült ovális asz-
tal + 2 fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 
70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szo-
bás összkomfortos ház, 1750 m2-es 
föld eladó. Érd: 63/311-744 telefo-
non délutáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya 
eladó melléképülettel és pincével. A 
házban 3 szoba, konyha, fürdőszoba 
található. Hozzátartozó terület 8440 

m2 és szőlővel. Érd.: 30/419-87-61, 
17 óra után. Irányár: 6.000.000,- Ft.

* Eladó Tiszaalpár külterületén 
lévő tanya-szántóművelési romos 
tanya. Hrsz.: 0223/3; 3597 m2; 4,2 
AK. Érd.: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás ös-
szkomfortos bútorozott családi ház. 
Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhert víz fa és szén tárolós. 
Irányár 36.000,- Ft. Tel.: 31/31-127-
73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy ke-
rékpár 24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 
éveseknek való eladók. Tel.: 31/31-
127-73.

* Lószerszám, lovas kocsi, boros-
hordók, kisbálás lucerna eladó. Pin-
tér Mihály T.alpár Esze T. u. 6. Tel.: 
30/335-74-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. 
Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény el-
adó. Bibliai témájú, több mint 100 
éves. Irányár: 80.000,- Ft. Érd.: 
30/710-19-98.

* Idős nénik, bácsik, házaspá-
rok eltartását vállalom. Érdeklődni: 
30/430-81-46.

* Eladó egy világos színű háro-
majtós szekrény 10.000,- Ft, egy 
világos színű gyermek szekrénysor 
15.000,- Ft. Érd.: 20/621-98-14 vagy 
76/424-710.

* Eladó 2 db dohányzóasztal 
3.000,- Ft /db, és egy régi varrógép 
3.000,- Ft. Érd.: 20/621-98-14 vagy 
76/424-710.

* Eladó padlásfeljáróhoz nagyon 
erős vaslétra, 15.000,- Ft. Érd.: 
76/424-710, 20/621-9814, esti órák-
ban.

* Új állapotban lévő, kétszemé-
lyes, kihúzható (alvásra is használ-
ható) kanapé fél éves garanciával 
eladó! Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
30/477-6020.
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