
Az előző években Tiszaalpár 
kulturális életének első jelentős 
bemutatkozási lehetőségét mindig 
testvértelepülésünk, Torda község 
meghívása jelentette. Idén sem alakult 
ez másként, ugyanis a XVII. Tordai 
Művelődési Napok keretein belül 
településünk önálló esttel készülve 
kívánt eleget tenni a felkérésnek. 
Rengeteg próba, lelkes felkészülés 
és szervezés előzte meg a több 
mint 50 fős delegáció február 24-i, 
szombati indulását. Kicsit féltünk a 
médiában beharangozott fél méteres 
hótól, de ebből semmi nem lett, val-
amint buszunk sofőrjei tapasztalt 
sítúrás pilóták voltak, így nyugod-
tan hátradőlhettünk. Csapatunk a 
Szentesen és Hódmezővásárhelyen 
csatlakozó táncosokkal lett teljes. 

A határ átlépése meglepően simán 
ment, mindenkinek minden okmán-

ya rendben találtatott. Tényleg gyor-
san átjutottunk, gondoltuk is, majd 
vissza felé lesz még ennek böjtje… 
Na de nem menjünk ennyire előre. A 
tervezettnél korábban, már 15 órakor 
megérkeztünk. Mint mindig, dr. Dobai 
János, Torda település polgármestere 
fogadott bennünket széles mosolyával 
és baráti ölelésével, valamint a helyi 
közösség képviselői is köszöntötték 
érkezésünket. 

A kitűnő és nagyon ízletes ebéd 
elfogyasztása előtt a két polgárm-
ester: dr. Dobai János és dr. Vancsura 
István szólt a jelenlévőkhöz, míg az 
előbbi a vendégeket, az utóbbi a házi-
gazdákat méltatta beszédében. 

Ebéd után még belepillanthattunk 
a helyi művészeti csoport táncosain-
ak próbájába, akik nagyon ügyes-
en táncoltak, reményeink szerint 
Tiszaalpáron is viszont láthatjuk majd 
őket.

Aztán birtokba vettük a színpadot, 
hogy mindenki a saját produkciójával 

a lehető legszínvonalasabban tudjon 
szerepelni. Aki éppen nem próbált, 
az régen látott helyi ismerőseivel 
beszélgetett, elment vásárolni, illetve 
megnézhette a helyi nevezetességeket, 
vagy csak sétált egyet Torda utcáin. 

Észre sem vettük, olyan gyorsan 
eljött a 19 óra. Örömmel láttuk, ahogy 
megtelik a nézőtér. Kása Andrásné 
szívhez szóló és nagy átéléssel elmon-
dott bevezető verse után a polgárm-
ester urak köszöntötték a jelenlévőket, 
kiemelve a két település kiváló test-
vérkapcsolati együttműködését, és 
mindenkinek jó szórakozást kívántak. 
Kása Andrásné Marika ezen az estén 
megmutatta sokoldalú tehetségét, 
mert a konferanszié szerepét is ellát-
ta. Rögvest be is konferálta az Árpád 
Nyugdíjas Klub táncát, melyben 
mások mellett táncolt is. A táncot Kiss 
Jánosné tanította be. Természetesen a 
taps nem maradhatott el a produkció 
végén.

Folytatás a 2. oldalon

Testvértelepülésünkre kaptunk ismét meghívást
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Az első oldal folytatása.
Csernák Emese fiatal mesemondónk 

és kedves családja saját személyautóval 
érkezett, hogy Emese elmondhassa 
aktuális meséjét. Megállapítottuk, hogy 
nagyon szépen mesélt, még elhallgattuk 
volna egy darabig, de mikor elmondta, 
hogy itt a vége, fuss el véle, ismét csak 
tapsra lendítettük kezünket.

Belső ellenőrünk, Molnár István 
szaxofon játékát már sokszor hallgat-
tuk, s Pista bácsi a mai estén is meg-
mutatta, hogy szöveg nélkül, kedvenc 
hangszerén játszva, a dallamok érzelm-
esebb és tempósabb eljátszásával men-
nyi mindent el lehet mondani a zene 
segítségével. 

Humorról sem feledkeztünk meg. 
Kiss Jánosné és Kása Andrásné egy 
igazi különlegességet vitt színpadra, 
egy úri hölgy és egy parasztasszony 
találkozását a buszváróban, szöveg 
nélkül. De a közönség mindent értett, s 
így a nevetés mellett a taps is felharsant 
a produkció végén.

Aztán Németh Gyuri barátunk köv-
etkezett, aki olyan különleges hangsze-
rekkel utazott el, melyeket az otthon 
fellehető tárgyakból, használati esz-
közökből, vagy éppen a barátaitól kapott 
ajándékokból gyártott. Sorra vette elő 
őket, nekünk pedig egy klasszikus 
ugrott be: „van másik”. Még mi sem ért-
jük, hogy honnan ez a rengeteg ötlet, de 
kívánjuk Gyurinak, hogy sokáig legyen 
kifogyhatatlan ezek tárháza. 

Csorba János és Csorba Jánosné a 
humor mesterei. Ezen az estén bemuta-
tott előadásukban egy örömlány és egy 
háziorvos találkozásának cseppet sem 
szomorú történetével lettünk gazdagab-
bak. 

A Jövőnkért Alapvető Művészeti 
Iskola néptáncosairól nyugodtan kijel-
enthetjük, hogy országos szinten is kie-
melkedő tudással rendelkeznek csopor-
tos és szóló táncokban, amit ezen az 
estén is megmutattak, legalább is egy 
részét. Káprázatos táncukkal, a tán-
cok közben énekelt dalokkal megint 
varázsoltak valami csodálatosat a szeles 
és hideg februári éjszakába.

Péter Imre ifjú hegedűvirtuózunk 
először járt Tordán, de megilletődöttség 
cseppet sem látszott rajta. Meg sem 
kíséreltük ellesni, hogyan játszik, 
inkább csak élveztük a zenét, melyet 
hangszerén hangokba öntött. 

A Bársony Mihály Népdalkör 
Bársony Rózsa vezetésével lépett fel. 
Buzder-Lantos János, Demeter Jánosné, 
Barna Keskeny Piroska, Németh 
Pálné és Németh György szólistákkal 
együtt a többi énekkaros színes nóta- 
és dalcsokorral készült. A hangszeres 
kíséretről a citerások és a hegedűsök 
gondoskodtak. A közönség soraiban 
is sokan velük énekelték a dalokat. 
Jani bácsi és Piroska néni olyan mag-
yar nótákkal is készült, amivel szinte 
mindenki szívét megérintették, néhány 
ember szemébe könnyet csalogatva.

Újabb néptánc blokk után Ceglédi 
László nótaénekesünk megmutatta, 
hogy néhány éve miért lett a Duna 
Televízióban közel ötszáz fellépőből a 
6. helyezett. Minden magyar nótának 
megvan a mondandója és Laci úgy 
énekelte el őket, hogy azok eljussanak 
a hallgatókhoz. Zeneileg ifjabb Szepesi 

István és Baranyi János tette teljessé az 
előadást. A nótablokk végére néptánco-
saink is bekapcsolódtak a produkcióba. 
Néhány klasszikus, a barátságról szóló 
dallal tettünk pontot két és fél órás 
műsorunk végére.

A vacsorára felszolgált töltött kápo-
szta mindnyájunknak nagyon jól esett. 
Nem győztük vendéglátóinknak kife-
jezni köszönetünket azért a fáradtságért, 
amit azért tettek, hogy megint, mint 
mindig, a lehető legjobban érezzük 
magunkat. Egy ilyen cikk sosem tudja 
visszaadni azt a sok dolgot, amit Tordán, 
az ottani emberektől, a barátainktól 
kapunk. Köszönet érte minden ott 
élőnek.

Arra is maradt még energiánk, 
hogy egyet nótázzunk a helyi közösség 
vezetőivel, majd miután Dobai János úr 
meghívott bennünket 2019-re is, elin-
dultunk hazafelé. Sajnos a határon nem 
volt szerencsénk, hacsak az nem, hogy 
Vancsura István közbenjárására, nekünk 
„csak” 3 órát kellett várakoznunk, nem 
úgy, mint a többi busznak, akik ennek 
dupláját voltak kénytelenek sorban 
állni.

Vasárnap reggel hatra azért min-
denki hazaért. Szerintem azonban az 
élmény erősebb volt megint, mint a 
mindenkin elhatalmasodó fáradtság.

Itt szeretném megköszönni minden 
fellépőnek a közreműködést, a kitűnő 
produkciókat. Csernák Zsoltnak külön 
köszönöm a filmfelvételt. Innentől 
készülhetünk 2019-re!

Kerekes András

Testvértelepülésünkre kaptunk ismét meghívást

Fotók: Kocsis Róbert
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Farsang Baráti Körben
A farsang a tavaszvárás pogányko-

ri, igen változatos képet mutató ünne-
peiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos 
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondo-
zás, eszem-iszom időszaka. Nem volt 
ez másképp a Baráti Körben sem, 
ahol február 10-én vidám mulatozásra 
invitálta a társaság tagjait, meghí-
vott vendégeit Kiss Imre, klubvezető. 
A baráti ünnepély műsorát Csorba 
Jánosné vidám verses előadása nyi-
totta. Ezt követően lépett színpadra 
a Baráti Kör ének és zenekara, akik 
tréfás dalokat adtak elő. Később ismét 
megcsillogtatta színpadi tehetségét a 
Csorba házaspár, akik az Erdész és 
a régi barátnő találkozását mutatták 
be. Söprűvel a kézben érkeztek a 
takarítónők: Fekete Mátyásné Erzsike 
és Demeter Ferencné Piroska, akik-
nek a modern technika vívmányával, 
a tip-toppal (laptoppal) gyűlt meg 
a bajuk. Tánctudásukat sem voltak 
restek megmutatni a színpadon az 
est spanyol táncosai: Kiss Imréné és 
Fekete Ferencné. Őket követte Juliska 
és Mariska, a két parasztasszony sze-
repében: Buzderné Marika, Fricskáné 
Joli, akik a színpadon vitatták meg 
az életük ügyes-bajos dolgait.  Majd 
ismét a Csorba házaspár nevettette 
meg a közönséget Kató néni és János 

bácsi szerepében. Az est egyik talán 
legszórakoztatóbb előadását tekinthet-
tük Marsa Istvánné Aranka és Fekete 
Mátyásné Erzsike szereplésével, akik 
az úri hölgy és a parasztasszony busz-
megállóban való találkozását jelení-
tették meg, tették mindezt egy szó 
nélkül. A Lesz másik színdarab is 
nagy sikert aratott a Kovács házaspár 
és Kiss Imre előadásában. A műsor 
vége felé vonatozásra is meginvitálták 
a közönséget a társaság tagjai, a höl-
gyek kalauznak öltözve ropták kígyó-
sorban a nézők között. Az est utol-
só színpadi jelenetében tett tanúbi-

zonyságot a jó barátságról Kiss Imre, 
Baranyi János és Kovács Sándorné 
Marika. A vacsora előtt még sztárfel-
lépő is megtisztelte jelenlétével a tár-
saságot, ez nem más volt, mint Liszter 
Sándor és a vadrózsái. Akik elhozták 
őket a közönségnek: Viglási Sándor, 
Juhász Mihályné, Fekete Ferencné, 
Kovács Sándorné. Az est további 
részében a finom vacsora elfogyasz-
tása után tombolával, majd tánccal 
zárult a mulatozás, ahol a talpalávalót 
ifj. Barna Sándor és barátai húzták. 
Ezúton is köszönet minden támoga-
tónak a felajánlásáért, támogatásáért!

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 

hogy a 2018/2019-es nevelé-
si évre Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodába az óvodai beiratkozás 
időpontja:  2018. április 23-án (hétfő) 
8.00-16.00 óráig és 2018. április 
24-én (kedd) 8.00-16.00 óráig.

A beiratkozás helye: Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaalpár, 
Ady Endre u. 40. (intézményvezetői 
iroda)  

A beiratkozásról szóló fenntartói 
közlemény megtekinthető a település 
honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

FELHÍVÁS A
X. GOBELIN KIÁLLÍTÁSRA

A hagyományosan megrendezésre kerülő 
Gobelin-kiállításra kiállítók jelentkezését 
várjuk! A kiállításon bármilyen gobelinnel 
részt lehet venni, valamint keresztszemes 
képeket is várunk. A kiállítók jelentkezését 
április 13-ig várjuk Törökné Babikánál, a 
06/70/365-33-57-es és a 06/30-957-3594-as
telefonszámon.
A kiállítás helye: Művelődési Ház kama-
raterme, megnyitója: 2018. április 27-én 
pénteken, 17.00 órakor.
Felhívjuk az alkotók figyelmét arra, hogy a korábbi években díjnyer-
tes képeiket a kerek évfordulóra való tekintettel szeretnénk újra kiál-
lítani.
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Testületi hírek
Helyreigazítás
A Tiszaalpári Hírmondó februári számában a „Betontörmelék 

zúzó gépet vásárolt az önkormányzat” című cikk téves állításokat 
tartalmaz, melyek azt a látszatot keltik, hogy a Képviselő-testület 
betontörmelék zúzó gépet vásárolt a felgyülemlett törmelékek 
zúzására. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Képviselő-testület 
a 2018. január 18-án tartott ülésén azt a döntést hozta, hogy a 
település háztartásaiban és beruházásaiból keletkezett betontörmel-
ékek zúzására alkalmas gépet a Mega-Sped Kft. (6000 Kecskemét, 
Szolnoki hegy 118.) rendeli meg az adott ajánlat alapján nettó 
2.800,- Ft/m3+Áfa értékben. A zúzást követő anyag felmérésnél 
(mely alapján a számlázás történik) egy önkormányzati alkalmazott 
jelenléte kötelező.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Tiszaalpár, Dobó u. 47. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez nyil-
vános pályázatot hirdet. Irányár: 2 000.000,-Ft Legalacsonyabb 
ajánlati ár: 1 400.000,-Ft. Az ajánlat benyújtásának helye: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). Az ajánlatokat legkésőbb 2018. 
március hó 22. napján 16:00 óráig lehet benyújtani átvételi elis-
mervény ellenében. A pályázati felhívás részletesebben Tiszaalpár 
Nagyközség honlapján (www.tiszaalpar.hu) olvasható. 

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. február 15-én tartott ülésén a Települési Értéktár Bizottság 
2017. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. 
évben folytatott tevékenységéről szóló beszámolót és a 2018. évi 
munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnő munkakör 
betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati felhívás részletesebben az 
oldal alján olvasható. 

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel 
együttműködési keret megállapodást köt a települési és térségi 
közművelődési tevékenység szakmai fejlesztése érdekében.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a szervezetek részére 2018. évre nyújtandó támogatásokról szóló 
előterjesztést megtárgyalta. A szervezetek részére az alábbi 
támogatást biztosítja:

Sorsz. Szervezet neve     2018. évi támogatás
1. Kiskunfélegyházi Kórház    elhalasztásra javasolt
2. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub   180 000 Ft
3. Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület   400 000 Ft
4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete   260 000 Ft
5. Nyugdíjas Baráti Kör    180 000 Ft
6. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub   180 000 Ft
7. Alpári Tisza Horgász Egyesület   180 000 Ft
8. Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület    50 000 Ft
9. Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda Szakosztály
    Költségv-ben:               7 000 000 Ft
10. Tiszaalpári Sportegyesület                   2 500 000 Ft
11. Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesülete   150 000 Ft
12. Tiszaalpári Értéktár Bizottság   100 000 Ft
13. Tiszakécske Rendőrőrs    150 000 Ft
14. Bársony Mihály Népdalkör    200 000 Ft
15. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola   300 000 Ft
16. SzMK Árpád Fejedelem Általános Iskola  150 000 Ft
17. Tiszaalpári Polgárőrség    500 000 Ft
18. Alpárfeszt       30 000 Ft
19. Értékőrző tábor Árpád Fejedelem Általános Iskola   70 000 Ft
20. Nyári tábor Árpád Fejedelem Általános Iskola  100 000 Ft
21. Diákönkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola   50 000 Ft
22. Erdei Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola    65 000 Ft
23. Kiskunfélegyházi Tűzoltóparancsnokság  100 000 Ft
24. Gergely Ramóna kosárfonó- és kézműves tábor  100 000 Ft

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 
támogatja az Ady Endre utca 62. szám alatti szolgálati lakás tel-
jeskörű felújítását. 

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település közterületeinek szépítéséről szóló előterjesztést megtár-
gyalta és úgy döntött, hogy a fásításra tervezett 300.000 Ft-ot 
tervezésre fordítja.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munka-
végzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok ellátása Tiszaalpár I. sz. védőnői körzetben.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: - Főiskola, védőnői, - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló oklevelek másolata, - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2018. november 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31. 16.00 óra. A beadási határidőn a pályázatnak a hivatalba történő érkezését kell érteni.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István nyújt, a 06-30/255-4495 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018 , valamint a munkakör 
megnevezését: védőnő.
- Személyesen: Dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
- e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu e-mail címen
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el, mely 
fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
A Képviselő-testület - amennyiben nem érkezik pályázat vagy a beadott pályázatot visszavonják - hozzájárul a pályázat változatlan tartalom-
mal történő – a beadási és elbírálási határidők értelemszerű módosításával – annak ismételt kiírásához.
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Megtartotta szokásos éves közgyű-
lését 2017. március 4-én az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület a Tiszaalpári 
Művelődési Ház nagytermében. A 
9 órakor kezdődő közgyűlést Barta 
Lajos, az egyesület elnöke nyitotta 
meg, majd közölte, hogy a megjelen-
tek létszáma miatt az határozatképte-
len. Ezek után szavazásra bocsátotta, 
hogy a tartsunk e várakozási szünetet, 
vagy elkezdődjön a közgyűlés. Ezt 
követően már létszámtól függetlenül 
a határozatképes közgyűlés tíz perc 
szünetet tartva 67 fő megjelent taggal 
elkezdődhetett.

A közgyűlésen megjelent tagokat 
és meghívott vendégeket Barta Lajos 
köszöntötte, majd ismertette a napi-
rendi pontokat, javaslatot tett a jegy-
zőkönyvvezető, a hitelesítők és a köz-
gyűlés levezető személyére. Szavazás 
után a napirendi pontok szerint az 
egyesület 2017. évi munkájáról beszá-
molt Barta Lajos. A beszámoló elején 
megemlékeztünk az elmúlt évben meg-
halt horgásztársról, ezután az elmúlt 
évben elvégzett munkák, a versenye-
ken, társadalmi eseményeken történő 
részvételek, az ezekkel kapcsolatos 
tények lettek ismertetve. 2017-ben 
ismét lehetett horgászvizsgát tenni, az 
ezekkel kapcsolatos tapasztalatokról is 
beszámolt. 2018-ban is lehet horgász-
vizsgát tenni, 10 fő jelentkezés esetén.  

Az egyesületet érintő eredményekről, 
problémákról is beszámolt. Ismertette 
a tavalyi évben történt telepítéseket, a 
Holt-Tiszán és más vizeken elért hal-
fogási átlagot, amely az előző évhez 
képest két kilóval magasabb átlag 
lett. Az egy főre eső fogás a leadott 
fogási napló alapján, 16,65 kg volt. 
Horgászpanaszok emellett természete-
sen a gyenge fogás változatlanul fent-
maradt. Javulás tapasztalható a fogási 
naplók határidőre történő leadásánál. 
Megemlítésre került az egyesület által, 
a 2018-as évben lebonyolításra kerü-
lő rendezvényekről. Az előző évben 
a közgyűlésen elfogadott eszközök 
beszerzésre kerültek, meg lett vásárol-
va 5 db sátor, 4 db sörpad garnitúra és 
1 db laptop. 

Megemlítésre került a kormorán-
gyérítés, a vízparti szemételhelyezés 
problémája. Szintén visszatérő prob-
léma a behúzásos horgászat, volt rá 
példa, hogy a parton már veszekedéssé 
fajult.   

Harmadik és negyedik napirendi 
pont volt: az eszközvásárlási terve-
zet, a zárszámadás és vagyonmérleg 
ismertetése, a 2018. évi költségveté-
si tervezet. A beszámolóból kiderült, 
hogy az egyesület gazdálkodása az 
előző évekhez hasonlóan pozitív mér-
leggel zárta a 2017. évet.   

A folytatásban az ellenőrző bizott-

ság munkájáról, valamint a fegyel-
mi bizottság munkájáról halhattunk 
beszámolót.

Az elhangzott beszámolók meg-
vitatása után, a tagság által felvetett 
problémákra az egyesület vezetősége, 
a BÁCSHOSZ részéről Nagy József 
elnök, és Juhász János, a halőrök 
vezetője próbált válaszolni. 

Ezek után következett a Horgász 
Egyesület új alapszabályát a 
Törvényszék által kért hiánypótlás és 
a módosítások ismertetése, melynek 
kidolgozója és előadója dr. Csernus 
Tibor ügyvéd úr volt.

A közgyűlés végén a beszámo-
lók szavazásra bocsájtására került sor, 
melyen a beszámolók elfogadásra 
kerültek. 

Alpári Tisza HE Vezetősége

A horgászegyesület rendezvényterve-
zete 2018. évre:

Április 14.: Évadnyitó horgászver-
seny
Május 27.: Gyereknapi horgászver-
seny 
Június 17.: Mach botos verseny
Augusztus 18.: Házi verseny, a 
Tiszaalpári Napok keretében
Szeptember 16.: Törpeharcsafogó 
csapatverseny
Október 28.: Évadzáró horgászver-
seny 

Alpári Tisza Horgász Egyesület 2017. évi
beszámoló közgyűlése

- Március 12-től az esti szentmisék kezdési időpontja  18:00.
- Kérjük a jegyeseket, hogy minél hamarább jelezzék házasságkötési szándékukat a 
plébániákon.
- Húsvéti szertartások rendje:
    Alpár  Újfalu  Zárda
Virágvasárnap (márc.25.  9:00  11:00  16:00
Nagycsütörtök (márc.29.)  19:00  17:00  18:00
Nagypéntek (márc.30.)  15:00  17:00  15:00
Nagyszombat (márc.31.)  17:00  21:00  20:00
Húsvétvasárnap (ápr.1.)  9:00  11:00  16:00
Húsvéthétfő (ápr.2.)  -  -  10:00

- Nagyböjti lelkigyakorlatos esték!
Március 16. péntek Újfalun, március 17. szombat Alpáron 17:00-tól gyónási lehetőség. 
A lelkigyakorlatot vezeti Főtisztelendő Zirig Kristóf újmisés Lajosmizsei káplán atya.

Egyházi sorok Könyvbemutató
a könyvtárban
Az előző számban megjelent köny-

vajánlóban már kaphattunk egy kis 
betekintést Labáth Ferencné Mi van 
ma? – Jeles napok ünnepekről, hagyo-
mányokról című könyvének gondola-
taiba. Ebben a hónapban, március 14-
én a helyi Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtár szolgál helyszí-
néül a könyv helyi bemutatójának, 
mely 16:45-kor veszi kezdetét.  E 
napon lehetőség lesz a könyv megvá-
sárlására és dedikáltatására is. 



6. ol dal                                                            2018. március

Iskolai hírek
Farsang

2018. február 9-én farsangot szerve-
zetünk iskolánkban.

Színvonalas és látványos műsorszá-
mokkal léptek fel idén is az alsós és a 
felsős osztályok.

Az alsó évfolyam tanulói Dj-k és 
90-es évek retrotáncosai, zebrák, szu-
perhősök, írtáncosok, 101 kiskutyák,  
macskák,  ego táncosok és graffitisek 
bőrébe bújva mutatták be műsorukat.

Felső évfolyamon ördögpárbajt, fo-
cistákat, disznóvágást, hollók és haty-
tyúk táncát, orosz táncot, bulizókat, 
táncpárbajt és retro táncot láthattak a 
nézők.

A műsorblokkot tombolasorsolás 
követte, ahol sok ajándék talált gazdára. 

Köszönjük a szülők, a vállalkozók 
és a magánszemélyek által felajánlott 
tombolatárgyakat, valamint a program 

lebonyolításában résztvevők munkáját.
Kalmárné Palásti Mónika 

Irodalmi verseny az iskolában

Arany János születésének 200. év-
fordulója alkalmából kétfordulós isko-
lai csapatversenyt hirdettünk 5-8. osz-
tályos tanulók számára. Az első forduló 
az életrajzzal kapcsolatos ismereteket 
tartalmazta, a második forduló kreati-
vitást igénylő kihívással tette próbára a 
versenyző csapatokat!

16háromfős csapat nevezett be a 
versenyre Arany János költészetéhez 
kapcsolódó csapatnévvel. Színvonalas, 
szép munkák készültek. A következő 
csapatok értek el helyezést:

1. Aranyok Aranya (Czinege 
Bence, Kecső Fanni, 

2. Arany Búvárok (Deák Fanni, 
Kuruczlaki Adrienn)

3. Walesi fiúk (Tóth Dávid, Czi-
nege Viktor, Popper Ádám)

4. Arany-ászok (Boros János, 
Garaguly Ádám, Gondi Nikolett)

5. Kisfaludy Társaság (Bende 
Dominik, Czombos Dávid, Králik Illés, 
Seregély Ferenc)

6. Vándorszínészek (Réczi Rita, 
Novák Anna, Dósa Edit)

Versenyszervezők: Bondár Enikő, 
Suba Jánosné, Dömötörné Tar Margit

Gratulálunk a nyerteseknek!

Szemétszedés a 
Víz világnapja 

alkalmából
A Víz világnapja egy évente 

ismétlődő esemény, melyet 1993 
óta minden év március 22-én tar-
tanak meg. A világnap célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki 
számára elérhető, tiszta víz fon-
tosságára és az édesvízkészletek 
veszélyeztetettségére. Ezen alka-
lomból szemétszedést szerveznek 
településünkön a Holt-Tisza men-
tén. Március 25-én (vasárnap) 
10 órakor lesz a gyülekező a régi 
Halászcsárdánál, innen indul a 
szemétszedés, melyhez kesztyűket 
és zsákokat is biztosítanak a szer-
vezők. 
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A PÉNZ7

Elkezdődött a Pénz7, vagyis a pénzügyi 
és vállalkozói témahét, amelynek kö-
zéppontjában a „Hitelekről okosan!”, 
valamint az „Üzleti ötlet és együttmű-
ködés” témák állnak.
A 2017/2018. tanévben már negyedszer 
megrendezésre kerülő Pénz7 szerve-

zőinek kiemelt célja, hogy már fiatal 
korban megalapozzák a pénzügyi és 
gazdasági tudatosságot, és segítséget 
nyújtsanak a mindennapokban előfor-
duló pénzügyi helyzetekhez, a tudatos 
felnőtté váláshoz. Intézményünk idén 
másodszor csatlakozott a témahét-

hez, melynek során a 8. évfolyamban 
rendhagyó órák keretében önkéntes 
pénzügyi szakember bevonásával is-
merkedtek meg a tanulók a spórolás-
sal, takarékoskodással, a hitelekkel, a 
biztonságos bankkártya-használattal, az 
„Így neveld a pénztárcádat” kiadvány 
segítségével. 
A 7. évfolyamos tanulók a hét folyamán 
látogatást tettek a helyi Fókusz Taka-
rékszövetkezet fiókjában, ahol tájékoz-
tatást kaptak az intézményben folyó 
tevékenységekről, a bankautomata mű-
ködéséről, betekinthettek a bank „ku-
lisszái mögé”. Köszönjük a témahéthez 
nyújtott segítséget önkéntes segítőnk-
nek, Kökény Gyulának az OTP Bank, 
és Dósa Krisztinának a Fókusz Takarék 
képviselőjének. 

Dömötörné Tar Margit
PÉNZ7 koordinátor

Nőnapi köszöntés a Nyugdíjas Baráti Körben

Kiss Imre baráti körünk üdvözlő szava-
it hallgattuk meg köszöntésül. Kell egy 
perc, egy óra, amikor megállunk és ün-
neplünk. Most a Nőket jöttünk ünnepelni, 
ebben a kicsit fagyos, tavaszkezdeti na-
pon. Rájuk gondolunk nem csak Nőnapi 
ünnepélyeken, hanem a szürke hétköz-
napokon is. A családnál nincs nagyobb 
kincs a világon. Ezért a mi baráti körünk 
úgy döntött, hogy köszönteni fogjuk a 
férjeket, élettársakat és az egyedül élő 
férfiakat is. Fejezte be szavait Kiss Imre 
barátunk. Megható kezdés volt, a férfiak 
Horti Sándor és Baranyi János hegedű-
jének megszólalására, szebbnél szebb 
asszonyokról, lányokról szóló dalokkal 
kedveskedtek és szólítottak meg bennün-
ket is a dallamokhoz való kapcsolódásra. 

Éreztük, hogy nincs csodálatosabb érzés 
a szeretetnél, mely énekelve is könnyet 
csalt szemünkbe. János és Gyuri versei 
szívünkig szóltak. Két Marikánk a férfi-
aknak mondta el versben, hogy bizony 
nélkülük sem lenne teljes a világunk. 
Sokszor törések, fájdalmak kezdik fényét 
veszteni az együttlétnek, de a szeretet, a 
megbecsülés, a kedvesség, a megbocsáj-
tás újra fényt ad életünknek és összetart 
családokat, barátokat. A szeretet virágait 
is megkaptuk a férfiaktól, mi nők pedig 
egy-egy dobozos itókát adtunk át a Baráti 
Kör férfi tagjainak. Hogy teljes legyen az 
öröm, egy fotó kedvéért is, kicsit bohóc-
kodva, kicsit meghatódva összeálltunk, 
ültünk, feküdtünk mi „örök ifjak”, hogy 
megörökítsük ezt a vidám nő és férfi na-

pot. Hamarosan neki is láttunk a szépen 
terített asztalnál a szendvicsek falatozá-
sához, amit a férfiak készítettek el, szí-
vük-lelkük szeretetével. A körünk nő tag-
jai közül frissen sült pogácsával, sütivel, 
fánkkal készültek erre a napra. (Mivel 
nem tudtam ki, mit csinált köszönet érte 
mindannyijuknak.)  Ettünk és beszélget-
tünk. Megosztottuk aggodalmakat, csacsi 
tréfákat, vicceket, érzéseket.
„Mindig megtörténik az, amiben igazán 
hiszünk, éppen hitünk teszi megtörtén-
té.”(Frank Elojd)
Remélem a Nyugdíjas Baráti Kör is hisz 
abban, hogy jövőre mindannyian újra ün-
nepelni fogjuk a Nők és a férfiak napját! 
(Köszönet az összes szervezőnek!)
Szederkényi Zoltánné, a Baráti Kör tagja
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Sportbál 2018

Február 17-én került megrendezésre 
a hagyományos Sportbál a Tiszaalpári 
Sportegyesület szervezésében.

Az esemény az Árpád Művelődési 
Ház nagytermében foglalt helyet, ahol 
19 órától várták a rendezők a vendégeket 
a bejáratnál egy üdvözlő itallal.

A Sportbál vendégeit először Parádi 
László, az Egyesület elnöke köszöntöt-
te, majd hivatalosan dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg a 
rendezvényt. 

Ezt követően a Szentkirályi Tánccso-
port műsorával folytatódott a bál, ame-
lyet nagy tapssal díjazott a közönség.

A vacsora előtt is már szólt a nóta, 
táncra perdült a vendégek egy része, a 
másik része a büfében fogyasztotta el a 
vacsora előtti frissítőjét. Kis idő eltelté-
vel felszolgálásra került a vacsora is. Két 
fogás közül választhattak a résztvevők, 

marhapörkölt galuskával, illetve vad-

disznópörkölt főtt burgonyával került az 
asztalokra. A vacsora után, ismét a tán-
cé volt a főszerep, a talpalávalót Varga 
Zsolt és DJ Kopi szolgáltatta.

A tombolahúzás ismét nagy izgalma-
kat hozott, rengeteg ajándék talált gaz-
dára.

Az est folyamán annak sem kellett 
panaszkodnia, aki hiányolta az édessé-
get, mivel hatalmas torta lett betolva a 
terem közepére, amiből mindenki kap-
hatott egy-egy szeletet.

Ezután már csak a táncé volt a fősze-
rep, hajnalig mulatott a vendégsereg.

Köszönet Mindenkinek, aki valami-
lyen formában támogatta azt, hogy ez a 
Sportbál létrejöhetett!

Fábián Róbert

Fotók: Pásztorné Halász Orsolya

ÁLLÁST, KÉPZÉST keres
figyelmébe ajánljuk!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szolgáltatásával segíti

- pályakezdőket
- munkanélkülieket
- GYED-ről és
- GYES-ről visszatér
- hátrányos helyzet

A TOP-5.1.1.–15–BK1
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 
munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez 
elérhető

- személyesen
munkatársánál
u.13. sz. alatti irodában 

- telefonon a 76/613
munkaidőben.

Czakóné Futó Edit 
mentor 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.
76/613-240, 30/252-1277 
czakone.edit@maltai.hu 

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST kereső
figyelmébe ajánljuk!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
segíti a 

őket
munkanélkülieket

ől visszatérőket
hátrányos helyzetűeket. 

BK1–2016–00001 „Együttműködés a helyben 
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 
munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi 
lérhetőségeken jelentkezhet: 

a Magyar Máltai Szeretet
munkatársánál Kecskeméten, a Hoffmann János 
u.13. sz. alatti irodában és 

a 76/613-240, 06-30/252-1277
őben.

Szeretettel várjuk! 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST keresők

új 

űködés a helyben 
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 

az alábbi 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kecskeméten, a Hoffmann János 

1277 számon, 

„A hit védelme és a szegények szolgálata” 

ÁLLÁST, KÉPZÉST keresők figyelmébe ajánljuk!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat új szolgáltatásával segíti a
- pályakezdőket, munkanélkülieket, GYED-ről és GYES-ről visszatérőket, hátrányos helyzetűeket.
A TOP-5.1.1.–15–BK1–2016–00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önö-
ket abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet:
- személyesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársánál Kecskeméten, a Hoffmann János u.13. sz. alatti 
irodában és
- telefonon a 76/613-240, 06-30/252-1277 számon, munkaidőben.
Szeretettel várjuk!
Czakóné Futó Edit mentor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Kecskemét, Hoffmann János u.13.
76/613-240, 30/252-1277 czakone.edit@maltai.hu
„A hit védelme és a szegények szolgálata”



2018. február 10-én, Tiszaalpáron került megrendezésre az OTP Bank 
Bozsik-program kereteibe tartozó Bozsik Futsal Torna. Településünk első al-
kalommal szervezhetett ilyen jellegű tornát. Délelőtt az U-11-es korosztályba 
tartozó csapatok léptek pályára, míg délután az U-13-as csapatok mérték össze 
tudásukat.
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Elkezdődött a tavaszi szezon

Február 17-én és 
24-én került meg-
rendezésre a Tisza-
alpár Kupa 2018. A 
helyi sportcsarnok-
ban. Tarjányi And-
rás szervezésében 
kerülhetett megren-
dezésre ez a torna, 
segítségére voltak 
edzőtársai és a gyer-
mekek szülei is.

17-én az U-15-
ös csapatok léptek 
pályára, míg 24-én 
az U-13-as csapatok. U-13-as csapatunk büntetőkkel maradt le a dobogó leg-
felső fokáról. Színvonalas mérkőzéseket láthattak a kilátogató szülők, szurko-
lók, érdeklődők.

U-13-as és U-15-ös csapatunk több, vidéki tornán is részt vett a tél fo-
lyamán. Február 18-án, Kiskunfélegyházán, a Csiki Kupán vett részt U-13-
as csapatunk, ahol a bronzérmet szerezte meg, a torna válogatottjába Győri 
András került be. Február 25-én, U-15-ös csapatunk szerepelt a Csiki Kupán, 
Kiskunfélegyházán. Szintén az előkelő harmadik helyet tudta megszerezni a 
csapat.

U-13 U-15

Tiszaalpár Kupa 2018 – Tiszaalpári SE U-13

Idén ismét futballtábort szervez a Ti-
szaalpári Sportegyesület, az általános isko-
lások számára, 1-6. évfolyamig. A jelent-
kezéseket június 10-ig várják a szervezők. 
U-19-es és felnőtt csapatunk számára is 
megkezdődött a tavaszi szezon, melynek 
első fordulójában a Városföld csapatait fo-
gadtuk. Sajnos utánpótlás csapatunk vere-
séget szenvedett, viszont felnőtt csapatunk 
3-2-es sikert ért el, Nagy-Gál Róbert, Ne-
mes István és Czímer Gábor góljaival. Saj-
nos a 17. fordulót az időjárási körülmények 
miatt el kellett halasztani. Ennek a pótlásá-
ra június 9-én, az utolsó forduló utáni hé-
ten, kerül sor.

Kézilabda csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei: 2018.02.10. Euroscale Kecskemét I. 
- TISZAALPÁRI SE 44-20
Legeredményesebb játékosunk: Pásztor Dá-
vid (6)
2018.02.17. TISZAALPÁRI SE – Euroscale 
Kecskemét II. 15-31
Legeredményesebb játékosaink: Pásztor Dá-
vid, Pásztor Bence (4-4)
2018.02.24. Bácsalmási PVSE - TISZAAL-
PÁRI SE 45-20
Legeredményesebb játékosunk: Pásztor Ben-
ce (7)
2018.03.03. Félegyházi KSC - TISZAALPÁ-
RI SE 29-22
Legeredményesebb játékosunk: Pásztor Ben-
ce (8)
____________________________________
Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzései-
ről, a tabella állásáról az alábbi honlapokon 
érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
HAJRÁ ASE!!!    Fábián Róbert
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Gondolatok Húsvétra
A Húsvét a Karácsony mellett a 

keresztény világ legjelentősebb ün-
nepköre. Az elnevezés arra utal, hogy 
a húshagyó keddel kezdődő Nagyböjti 
időszak után ekkor szabad ismét húst 
fogyasztani. A Húsvét és a Nagyböjt 
között teremt átmenetet a Nagyhét, 
amely valójában a böjt utolsó hete. A 
Nagyhét a virágvasárnappal veszi kez-
detét. Virágvasárnapon emlékeznek 
meg a keresztények arról a bibliai ese-
ményről, amikor Jézus szamárháton 
vonult be Jeruzsálembe. Húsvétkor a 
keresztények Jézus Krisztus feltáma-
dására emlékeznek. Nagycsütörtök 
az utolsó vacsoráról, Nagypéntek a 
keresztre feszítésről, Húsvétvasárnap 
pedig a feltámadás ünnepéről szól. A 
Biblia szerint Jézust Nagypénteken fe-
szítették keresztre, harmadnapra pedig 
feltámadt.

A legfontosabb Húsvéti jelképeink 
a bárány, a barka, a nyúl és a tojás.

A húsvéti bárány rituális szerepe 
Magyarországon az utóbbi időben je-

lentősen csökkent, de ábrázolásokon, 
képeslapokon még mindig sűrűn ta-
lálkozni vele. A jelkép eredete bibli-
ai. Jézus kereszthalála is az áldozatot 
hordozza magában, hiszen halála által 
váltotta meg az emberiséget (Agnus 
Dei- Isten báránya).

A másik alapvető húsvéti szimbó-
lum Magyarországon a barkaág, me-
lyet a templomban is megszenteltet-
nek. Ennek eredete a virágvasárnap 
ünnepléséhez nyúlik vissza. 

A húsvéti nyúl jelképe Németor-
szágból ered, nálunk csak a polgáro-
sodással, a XIX. század folyamán ho-
nosodott meg. 

 A tojás ősi termékenység szimbó-
lum, szinte minden népnél fellelhe-
tő. A kereszténységben a feltámadás 
szimbóluma lett. A bukovinai széke-
lyek a nagyhéten felállított jelképes 
Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást. 
(Forrás: www.unnepekoldala.hu, 
www.pontosido.com)

Jótékonysági Egészség-
és Sportnap a

Kézilabdázókért
MEGHÍVJUK Önt és kedves családját az 
2018. április 14-én tartandó műsorunkra, 
melynek címe: Jótékonysági Egészség-és 
Sportnap A Kézilabdázókért. A rendez-
vényen elérhető lesz: ingyenes számító-
gépes talpvizsgálat és talpbetét készítés; 
egészséges sütemény és gyümölcs kós-
tolás; „Aranka lekvárja”; támogató jegy 
vásárlás a kézilabdázókért; ingyenes vér-
nyomás-és vércukor mérés; gyerekeknek 
arcfestés és csillámtetoválás; az óvodai 
rajzpályázat kiállítása és eredmény hir-
detése, tiszakécskei ökölvívó bemutató, 
japán kardos és japán karate bemutató; 
reflexológia; gyógypedikűrös, táplálko-
zás tanácsadó. Szeretettel várunk min-
denkit! Kicsiket és nagyokat! 
Hamarosan elkészülő plakátunkról és az 
interneten további pontosabb informáci-
ót szerezhetnek! 
Helyszín: Tiszaalpár Művelődési Ház. 
Üdvözlettel: Nagyné Bali Szabina 
06708505073
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Cserkó vegyesbolt
Kossuth u. 75.

Kínálatunk:
- napi friss pékáru
- tejtermékek
- zöldség, gyümölcs
- tartós élelmiszerek
- vegyi-háztartási cikkek
- állat eledelek
- cukrászsütemények
- édességek

Torta rendelést felveszünk!

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 5:00-20:00-ig
Szombat: 5:00-16:00-ig
Vasárnap: 6:00-16:00-ig

Ünnepi nyitva tartás:
Március 15-16: 6:00-18:00-ig
Március 17-18: 6:00-16:00-ig tartunk nyitva!
Húsvétvasárnap (április 1-jén): 8:00-16:00-ig
tartunk nyitva!
Húsvéthétfőn (április 2-án): ZÁRVA!
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Z-G FA KER 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 szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves 
kiszolgálással várjuk vásárlóin-
kat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.
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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

In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 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.

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben.
Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadó
semmilyenanyagi, jogi felelősséget nemvállal.Kéziratokat nemőrzünkmegés
nem kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Vennék használt műanyag padlót. 
Tel.: 76/421-576 16-18 óra között

* Eladó: középvilágos színű lakko-
zott fa, három fiókos ágyneműtartó. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 76/421-576

* Épületbádogozási munkákat vál-
lalok! Számlát tudok adni az elvégzett 
munkákról, anyagról! Érd.: Lövei Jó-
zsef /tel.: 06 70 429 9146/

* Munkaalkalom! Keresünk olyan 
családot, személyt, aki időseket gon-
dozna saját otthonában (az eltartó 
otthonában). Kb. 100.000.- Ft/fő/hó. 
Érd.: 06/30/300-4387

* Munkaalkalom! 1 fő idősgondo-
zásban jártas kisegítőt keresünk alka-
lomszerűen. Érd.: 06/30/300-4387

* Továbbra is várok rászoruló gye-
rekeket szombatonként ebédre. Ké-
rem az időpont egyeztetését. Érd.: 
06/30/300-4387

* Összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 30/57-53-036

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

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

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

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

* 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 össz-
komfortos bútorozott családi ház. Tel.: 
30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő német 
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.

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

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, 
kihúzható (alvásra is használható) ka-
napé fél éves garanciával eladó! Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

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

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

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, 
borona, vasfogas, 100 l szőlőprés el-
adó. Pintér Mihály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház 
Damjanich utca 2 szám alatt. Az épü-
letben 5 helyiség található emellett 
külső konyha, garázs és disznóól is van 
az épülethez. Az irányár megegyezés 
szerint. Érdeklődni:70/361-53-77

Akiket nagyon vártunk:
Vincze Zsófia (anyja neve: 

Gábor Gyöngyvér), Kovács 
Bence Dávid (György Gyön-
gyi), Fonyó Adél (Kertész 
Dóra), Körösi Ágnes (Körösi 
Beáta)

Akik házasságot kötöttek:
Nemes Miklós Gyula és 

Szentesi Csilla (02.09.), Szen-

tesi Zoltán Ádám és Sipos-Sza-
bó Lili (02.16.), Somogyi Lász-
ló és Hódi Judit (02.23.)

Akiktől búcsúztunk:
Janik János (1968), Bagi 

Istvánné Gálig Erzsébet (1938), 
Lajos Józsefné Barcsa Erzsé-
bet (1923), Novák Andrásné 
Czombos Mária (1927), Vér 
Péterné Gálig Erzsébet (1925)

Anyakönyvi hírek
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