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Tiszaalpári Hírmondó
Felgyúlt az első gyertya lángja

2019. november 30-án, az adventi 
időszak kezdetén Karácsonyi forgata-
got rendeztek településünkön, a Helyi 
termelői piacon. A karácsonyi vásárban 
a helyi civil szervezetek, egyesületek, 
nyugdíjas klubok tagjai várták az 
érdeklődőket, akik saját készítésű 
ajándékokat, termékeket kínáltak. A 
piacon az idei esztendőben is felállí-
tottak egy karácsonyfát (amelyet Bozó 
Imre és családja ajánlott fel), amire min-
denki feltehette az általa hozott karác-
sonyfadíszt. 17 órakor a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
énekkara lépett fel Szőke Éva tanárnő 
vezetésével.  Ezt követően 18 órakor 
a piac mellett, az adventi koszorúnál 
gyülekeztek a település lakói, s várták, 
hogy fellobbanjon az első ünnepi gyert-
yaláng.  Településünk adventi koszorú-
jának alapját a MATIC Kft. kivitelezte, 
magát a koszorút Michellerné Papp 
Bernadett ajánlotta fel, s készítette 

el saját kezűleg. Az első gyertyát a 
koszorún Bártol Réka, az Áldott Légy 
Természetvédelmi Egyesület elnöke 
gyújtotta meg, aki köszöntéjében az 
adventi időszak áhítatáról, s ehhez 

kapcsolódó gyermekkori élményeiről 
beszélt. Ezután a piaccsarnokban a 
Tiszaalpári Gitáros Fiatalok mutatták be 
ünnepi műsorukat.  

Folytatás a következő oldalon.

Minden kedves olvasónknak békés,
szeretetben gazdag karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kíván a
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztősége!
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Az adventi időszakban tartós élel-
miszereket gyűjtünk templomainkban. 
A bejárat mellett kihelyezett papírdo-
bozokban helyezhetik el adományai-
kat: cukrot, lisztet, rizst, olajat, tésztát 
és egyéb hosszú lejáratú élelmiszere-
ket. Ezeket a téli időszakban szeret-
nénk szétosztani a rászoruló családok 
között. Pénzbeli adományra is szüksé-
günk van, mert ezáltal tudjuk tűzifával, 
gyógyszerrel, stb. támogatni a szük-
séget szenvedőket. Az előző teleken 
Önöknek köszönhetően mindig tud-
tunk valamit adni azoknak, akik hoz-
zánk fordultak segítségért.

A korábbi évekhez hasonlóan min-
den adventi vasárnapot megelőző 
szombat este 18 órakor közös gyer-
tyagyújtást tartunk a szökőkútnál fel-
állított adventi koszorúnál. Szeretettel 
várunk mindenkit!

A Munkácsy utcai Karitászbolt-

ban továbbra is várjuk azokat, akik az 
adományba kapott ruhákból, cipőkből 
szeretnének maguknak és családtagja-
iknak válogatni. A téli időszakban min-
den szombaton 9-10 óra között várjuk a 
családokat. Érdemes benézni, az utóbbi 
időben ugyanis nagyon sok szép és jó 
állapotú ruhát, cipőt kaptunk. Adomá-
nyokat ugyanezeken a napokon 10-11 
óra között veszünk át, vagy a 30/475-
9655 telefonszámon előre egyeztetett 
időpontban. 

Várjuk azokat is, akik csatlakoz-
ni szeretnének csoportunkhoz. Nagy 
szükségünk van segítő kezekre, lelkes, 
ötletes munkatársakra!

Isten áldjon meg mindenkit, aki 
ruhaneművel, bútorral, élelmiszerrel, 
pénzzel vagy bármilyen módon rajtunk 
keresztül segítette a településünkön 
élő, kevésbé szerencsés körülmények 
közé született embertársainkat. 

A RÓMAI SZENT FRANCISKA
KATOLIKUS KARITÁSZ

CSOPORT HÍREI Folytatás az első oldalról.

Köszönet az alábbi személyeknek, 
akik a koszorú körül és fák díszítésében 
segítettek:

Kovács László, Fekete Ervin, 
Minidiszkont, Michellerné Papp 
Bernadett, Kapás Alida Éva, Bartók 
István (Iparcikk üzlet)

Az adventi forgatagon való segítség-
nyújtásért és részvételért köszönet az 
alábbi személyeknek, szervezeteknek: 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola énekkara, Szőke Éva tanárnő 
vezetésével; Tiszaalpári Gitáros Fiatalok; 
Kerekes András és Hódi Mihály; Árpád 
Fejedelem Általános Iskola Szülői 
Közössége; Tiszaalpári Hagyományőrző 
Egyesület; Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub; Mozgáskorlátozottak Egyesülete; 
Tiszaalpári Sportegyesület; Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat; Jövőnkért 
Alapfokú Művészeti Iskola tiszaalpári 
grafika csoportja.

Felgyúlt az első 
gyertya lángja
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Iskolánk 2019. november 16-án 
rendezte meg a hagyományos jóté-
konysági bálját. A tanárok, diákok 
és szülők időt és energiát nem kí-
mélve együtt készítették a tornate-
rem díszítését, próbálták a tánco-
kat, mosogattak, terítettek, tálaltak. 
Először Mayer Tamásné igazgatónő, 
Dr. Vancsura István polgármester úr, 
és a Szülői Közösség nevében Ko-
vács Annamária köszöntötte a meg-
jelenteket. 

Bálunk megnyitásaként a hetedik 
és nyolcadik osztályosok előadásá-
ban a 19. század óta hagyományos 
magyar nyitótáncot, a Palotást lát-
hattuk. A belépőjegyekkel megnyer-
hető torták kisorsolása után az est 
fénypontjaként ismét a hetedik és a 
nyolcadik osztályos tanulók léptek 
színpadra, és egy csodálatos bécsi 
keringővel zárták a műsort.

A hagyományos tanár-diák tán-
cot követően a szülők és pedagógu-
sok közös meglepetése, egy táncos 
műsorszám szórakoztatta a jelenlé-
vőket. 

A finom vacsora elfogyasztása 
után a Gera Fivérek szolgáltatták a 
talpalávalót hajnalig. Közben tom-
bolahúzás is várta a vendégeket, 
ahol értékes ajándékok találtak gaz-
dára.

Mindenkinek hálásan köszönjük 
a támogatását, aki tombolatárggyal, 
munkájával, bármilyen adománnyal 
segítette a bál sikerét. Reméljük, 
hogy mindenki jól érezte magát, és 
kellemes élményekkel távozott. 
Mindenkit szeretettel várunk jövőre 
is!

Fotó: Herczeg Tibor

Iskolai jótékonysági bál 2019
„Tánc közben varázslat vesz körül. Minden összeáll. A világot pedig harmónia uralja…”
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Idén ünnepelik a Szegedi Vadaspark 
alapításának 30. évfordulóját. A jubi-
leumi rendezvények sorát egy pályá-
zat gazdagította, amely sokakat meg-
mozgatott és rajzolásra motivált. A 
téma egy Szegedi Vadasparkban élt 
vagy élő állat megjelenítése volt.

Általános iskola alsó tagozat 
kategóriában Mizere Izabella 3.a osz-
tályos tanuló munkáját találta a zsűri 
a legkiemelkedőbbnek, alkotásával I. 
helyezést ért el.

A díjkiosztóra 2019. október 6-án, 
az állatok világnapján került sor a 
Szegedi Vadasparkban.

Az Agrárminisztérium által működ-
tetett Vadonleső Program, valamint 
a tíz hazai nemzeti park igazgatóság 
a Magyar Természettudományi 
Múzeummal karöltve a „2019. Év 
emlőse a hiúz” program keretében 
gyerekpályázatot hirdetett meg.

A díjátadó gálaműsora 2019. 
november 22-én került megrendezés-

re a Magyar Természettudományi 
Múzeumban.

Kacziba Luca 3.a osztályos tan-
uló meghívást nyert a rendezvényre.

Luca alkotásával különdíjban rész-
esült. 

Felkészítő tanítójuk: Ivicz Lázárné

Rajzos sikerek a 3.a osztályban

Idén harmadik alkalommal tar-
tottunk Pályaorientációs napot 
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában. Felső tagoza-
tos tanulóinknak be szerettük volna 
mutatni a választható szakmákat, hogy 
azok ismeretében felkészülten, fele-
lősségteljesen tervezhessék a jövő-
jüket. A környező szakképző intéz-
mények elfogadták meghívásunkat, 
és segítettek abban, hogy tanulóink 
rendhagyó, élménydús, interaktív 
foglalkozások keretében megismer-
hessék az intézményekben tanulható 

szakmák egy részét közelebbről is. 
Kipróbálhatták a hegesztést, forgác-
solást, festést, burkolást, falazást; 
csiszoltak, gyalultak, csomagoltak, 
varrtak, mézeskalácsot díszítettek, 
pincérkedtek, terítettek, ismerkedtek 
a tevékenységekkel; megismerhették 
a fodrász, szociális gondozó, vadász, 
közgazdász, informatikus munkáját.

Köszönjük a középiskolák 
képviselőinek, diákjainak a bemutat-
kozást, amellyel segítették tanulóink 
pályaválasztását, és új élményekhez 
juttatták őket. 

Pályaorientációs nap

Hintón érkezett a Mikulás
December 5-én egy ajándé-

kokkal teli, díszes hintón indult 
útnak településünkön a Bársony 
Lovasudvar Mikulása. Most is 
krampuszok kíséreték a menetet, 
akik szaloncukorral köszöntötték 
a járókelőket. Ismét sok-sok csil-
logó szempár fogadta a Mikulást, 
a gyerekek verssel vagy énekkel 
köszöntötték a Télapót. Idén is 
minden gyermek jó volt, az aján-
dékosztás most sem maradhatott 
el, néhol azért egy-egy virgáccsal 
is kiegészült az ajándékcsomag.
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Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00009-es kódszámú projekt
„Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése”

Helyi hagyományok feltárása

„Régi szép emlékek”
Advent ’Az Úr érkezése’, készülő-

dés a karácsonyra, valamint az egyházi 
év kezdete. Szent András apostol nap-
jához (november 30.)a legközelebb 
eső vasárnappal kezdődik és karácso-
nyig tart. Eredete a 4. századig nyúlik 
vissza. Az advent négy vasárnapban 
van meghatározva. Mondhatjuk, hogy 
az adventnek is történelme van.

Hívő ember vasárnaponként kü-
lönös lelkülettel készül a karácsony-
ra. Nagyon fontos számára a liturgia, 
amely a hagyományban gyökeredző, 
megszokott előírás alapján végzett 
imádság és szertartás, közös imádat és 
istentisztelet.

A hétköznapokat különböző szoká-
sok kísérték. Ilyen volt a böjt. Tiltották 
a zajos mulatságokat, a házasságkö-
tést. A múlt század közepétől ez meg-
szűnt, most nincs böjt előírva, azonban 
a visszafogottság, csend, ima és lelki 
olvasmányok ajánlottak.

A szokásokhoz tartozott a Szent 
család- járás. Ez kifejezetten katolikus 
szokás. A hívek minden nap egy má-
sik házhoz visznek egy szent családot 
ábrázoló képet, ilyenkor imádkoznak 
és énekelnek. Ez a népszokás arról a 
bibliai eseményről emlékezik meg, 
amikor Szűz Mária gyermekét várja és 
betlehembe érve Szent Józseffel szál-
lást keresnek éjszakára. 

Szokás az adventi koszorú készíté-
se is. A legelső adventi koszorún a fe-
hér gyertya jelezte a vasárnapokat és a 
hétköznapokon pedig 24 piros gyertya 
volt melyek közül minden nap eggyel 
többet kellett meggyújtani karácso-
nyig. A gyertyának szimbolikus jelen-
tősége volt. Ma már csak négy gyertya 
található a koszorún. Hagyományo-
san három lila gyertya és a harmadik 
vasárnapon egy rózsaszín, amely az 
öröm vasárnapja. 

Az első gyertya Ádám és Éva ( az 
Isten nekik ígérte meg elsőként a meg-
váltást) -ez a HIT.

A második gyertya zsidó nép  (Is-
ten megígérte nekik, hogy közülük 
származik a Messiás) -ez a REMÉNY.

A harmadik gyertya Szűz Mária (Ő 
szülte meg a Fiút ) ez az ÖRÖM.

A negyedik gyertya Keresztelő 
Szent János (Jézus eljövetelét hirdette 
és készítette az utat az emberek szívé-
hez) – ez a SZERETET. 

Ma már hívő és nem hívő is készít 
adventi koszorút és díszíti lakását vele, 
a gyertyák színe nem meghatározott, 
bármilyen színű lehet.

Az adventi naptár használatának 
népszokása 1900 körül kezdődött. Egy 
német édesanya találta ki, mert a kicsi 
fia olyan türelmetlenül várta a kará-
csonyt az ajándékok miatt, hogy ké-
szített számára egy huszonnégy részes 
lapocskát, amelyre egy- egy csokolá-
dét tűzött. Minden este egyet ehetett 
meg belőle, így került egyre közelebb 
a várva várt karácsonyestéhez. 

Ennyi kitekintés után emlékezzünk 
arra, hogyan alakultak a hétközna-
pok a falusi ember életében az akkori 
kultúrában. Erre az időszakra esnek 
a disznó vágások, kiforrt az új bor, 
volt mód lakodalmak megtartására 
is. Névestéket és bálokat rendeztek. 
Ezeket a módosabb gazdák szervezték 
meg. Kipakolták a legnagyobb szobát 
és mivel a kemencét nem lehetett ki-
pakolni, s a zenésznek ott jutott hely a 
kemencepadkán, hát innen ered a név 
„padka poros bál” elnevezése. Ide az-
tán meghívták a fiatalokat mulatni.  A 
tekerőlant vagy egyedül vagy klarinét-
tal együtt szólalt meg. Hajnalig tartó 
táncmulatságok voltak, lehetőség volt 
az ismerkedésre majd a párválasztás-
ra. A tekerőlant megszólalt még a disz-
nóvágás alkalmával is. A disznóvágás 
nagy családi eseménynek számított. 
Vacsora után beszélgettek, meséltek, 
régi emlékek elevenedtek fel, s közben 
kártyáztak, daloltak vagy éppen táncra 
perdültek. 

Szokás volt a betlehemezés is. 
Ministráns fiúk járták a tanyavilágot 
és vitték a betlehemet vagy a kis já-
szolt minden házhoz. Várták a betle-
hemezőket, szívesen fogadták őket. 
Elmondták Jézus születésének törté-
netét, az egyszerű pásztorok vidám 
tréfás viccelődéseit is beillesztve az 
eseménybe. Cserében egy kis apró-
pénzt és kalácsot kaptak a szívesen 
végzett szolgálatért.

A mi településünkön is szokás volt 
a Szent család -járás. Karácsony előtt 
kilenc napon át az egymás közelében 
lakó asszonyok esténként Szent csa-
lád képénél imádkozni gyűltek össze 
mindig másnál. Ezen a gyerekek is ott 
lehettek, a végén nagyon finom süte-
ményekkel vendégelték meg az ott lé-
vőket. 

Karácsonyra illett rendbe tenni, ki-
takarítani a házat, udvart, istállót és az 
ólakat. Nem csak a környezet rendbe-
tétele volt a fontos, hanem a lelket is 
rendezni kellett. 

Az adventi koszorú készítése ná-
lunk nem régi szokás. Óvodákban, 
iskolákban kezdődött gyerekekkel 
és a szülőkkel együtt. Ez a tevékeny 
együttlétre, az ünnepre való hangolá-
sára késztet. 

Minden házban állítottak fel ka-
rácsonyfát, eleinte természetes anya-
gokból díszítették és saját készítésű 
szaloncukrot tettek rá. Nem volt csil-
logás, de volt egyszerűség, nyugalom, 
meghittség, békesség és szeretet.

Tiszaalpár 2019.12.02.
Bársony Rózsa 
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A Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület hírei
- 2019. 10. 5-én Óbecsén a Szi-

várvány festőcsoport és az Ökobecse 
Egyesület szervezésében a vajdasági 
Óbecsei Alkotók Találkozóján vett 
részt az egyesület, ahol kb. 80 alkotó 
munkájából nyílt tárlat. Tiszaalpárt 
Dr. Vancsura Istvánné (festmény), Pa-
lástiné Gálig Magdolna (festmény), 
Török Józsefné (ásványékszerek) kép-
viselte.

- 11. 11-én Örkényen a Pálóczy 
Kastélyban vendégeskedtünk, ahol 
az Alföldi Képzőművészeti Szalon 
összművészeti XLIV. kiállításán sze-
repeltünk. Dr. Vancsura Istvánné fest-
ményeket, Buzder-Lantos Jánosné 
gobelin képeket, Palástiné Gálig Mag-
dolna festményeket, valamint Török 
Józsefné gyémántszemes képeket mu-
tatott be a rendezvényen.

- 11. 29-én Monoron a „Szeretet az 
Advent jegyében” kézművesek klub-
jának rendezvényén vettünk részt, 
amelyen az örkényi kiállításon is sze-
replő munkáink kerültek bemutatásra, 
ezúttal a monori közönségnek.

- 11. 28-án településünkön, a má-

sodik Tanulókör rendezvényen Török 
Józsefné, a Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesület elnöke mutatta be, hogyan 
lehet akár otthon is ásványfát készíte-
ni. A Montenegróból származó tenger-
parti kavicsokon álló, rézdrót felhasz-
nálásával készült ásványfák korall, 
amazonit, rózsakvarc, valamint gránát 
kövek felhasználásával készültek. A 

jó hangulatú összejövetelen Csernák 
Emese mesével, valamint Kardos Le-
ila énekkel örvendeztette meg a jelen-
lévőket. 2020. januárjában folytatjuk 
a tanulókört!

- 12. 13-án Babakiállításon mutat-
ja be Török Józsefné gyűjteményét, a 
kiállításra szeretettel várunk minden-
kit!

Óvodánkban kiemelt feladatunk a 
környezetvédelem fontosságának el-
mélyítése, a szelektív hulladékgyűj-
tésre való figyelemirányítás. A zöld 
óvoda jegyében évente két alkalom-
mal rendezünk hulladékgyűjtést a he-

lyi általános iskolával közösen, meg-
versenyeztetve a csoportokat. 

Három kategóriában 9 vándor-
kupa várja, hogy a legjobbakhoz ke-
rüljön. A legtöbb papírt, műanyagot, 
illetve fémet gyűjtő csoportok egy 

évig tudhatják magukénak a kupát, 
majd új megmérettetésen, a követke-
ző évi /tavaszi és őszi/ hulladékgyűj-
tésen versenyezve kell megküzdeni 
érte. A hulladékgyűjtésből befolyt 
összeget zöld óvodai törekvéseink 
megvalósítására fordítjuk.

December 2-án került megrende-
zésre a kupaátadó ünnepség, melyen 
átadásra kerültek az oklevelek és a 
kupák a csoportoknak. Papír kate-
góriában első helyezést ért el a Csiga 
csoport, második a Pillangó csoport, 
harmadik a Tengelice csoport lett.  
Műanyag kategóriában első helye-
zést ért el a Csiga csoport, második a 
Katica csoport, harmadik helyezett a 
Tengelice csoport. A legtöbb fémet a 
Tengelice csoport, majd a Csiga és a 
Katica csoport szülői gyűjtötték.

Köszönet a családoknak a lelkes 
hozzáállásért.

Novákné Lőrincz Ildikó 

Kupaátadó ünnepség az óvodában
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Akiket nagyon vártunk: Faggyas Lara Kincső ( 
Anyja neve: Meggyesi Nikolett), Bíró Maja Kiara (Síp 
Ilona), Samu Jázmin Csenge  (Vincze Szilvia Nikolett)

Akik házasságot kötöttek: Lantos Norbert és Szabó 
Evelin (11.08.), Nagy Ferenc és Kenyeri Anna (11.23.), 
Hajzer Gábor és Lévai Dominika (11.29.)

Akiktől búcsúztunk: Géczi  Sándor (1940), Huszár 
Károlyné Szabó Petronella (1923), Czinege Ferencné Tar 
Erzsébet (1926), Faragó Jánosné Golovics Ilona (1933)

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNET
Hálás szívvel köszönjük meg mindazoknak, akik

GULYÁS ATTILA
sírjára virágot, koszorút helyeztek el,

fájdalmunkban osztoztak.

Édesanyja és öccse

November 8-án, a csillagászati szak-
kör 2. előadásán Szűcs László, a Kecs-
keméti Planetárium munkatársa tartott 
előadást a Művelődési Házban „Főzzünk 
üstököst” címmel.

 Mi is egy üstökös? Egy jeges űrbéli 
szikladarab, amely a Nap közelébe érve 

erőteljesen szublimálni kezd, s ennek so-
rán alakul ki közismert szerkezete (mag, 
kóma, csóva). A tudományos háttér is-
mertetése után Szűcs László bemutat-
ta, hogyan lehet akár otthon is üstököst 
„főzni”. A recept hozzávalói többek kö-
zött: vízjég (szárazjég), szilikátok, fé-

mek, szén, alkohol, bonyolultabb szerves 
vegyületek, ammónia stb. A „főzés” során 
az alkotóelemeket alaposan össze kellett 
keverni és összenyomkodni egy zacskó-
ban, amelynek köszönhetően elkészült a 
házi üstökös. Az előadó bemutatója után 
a gyerekeknek kétszer is lehetőségük volt 
elkészíteniük saját üstökösüket.  

Üstökös az asztalon
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- Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete no-
vember 20-i ülésén a 2020. évi belső 
ellenőrzési tervről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a belső ellenőrzési ter-
vet elfogadta.

- A Képviselő-testület a Pol-
gármesteri Hivatalának 2019. évi be-
számolóját - az adóztatási feladatok 
ellátásáról szóló beszámolási kötele-
zettségre kiterjedően is - megtárgyalta 
és elfogadta.

- A testület a kültéri karácsonyi 
dekoráció kapcsán készült előterjesz-
tést megvitatta, a kültéri díszkivilá-
gítás forrása a hatályos költségvetés 
tartalék keretéből került biztosításra 5 
millió forint összeghatárig. 

- A testület a Tiszaalpári Hír-
mondó szerkesztési feladatainak ellá-
tásával továbbra is Víglási Krisztinát 
bízta meg 2020. január 1-jétől határo-
zatlan időre.

- A Képviselő-testület Kerekes 
Andrást bízta meg a továbbiakban is 
a hangtechnikusi feladatok ellátására 
vonatkozóan, határozatlan időtartamú 
megbízási szerződéssel.

Testületi hírek

Áramszolgáltatóhoz való hibabejelentés!
Akinek saját háztartásában van a 
hiba, az készítse elő számláját, mert 
kell majd a fogyasztói hely azonosító. 
Aki közvilágítási hibát kíván jelezni 
az válassza a megfelelő menü pontot. 
Bárki bejelentheti az észlelt közvilá-
gítási hibát!

NKM Ügyfélszolgálat

A megkereséseket az ugyfelszolga-
lat@nkm.energy e-mail címen fogad-
juk. 
Telefonos Ügyfélszolgálatunk elér-
hetőségei:

06 20 474 9999
06 30 474 9999
06 70 474 9999
06   1 474 9999

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 111/2019. 
(IX.26.) Kth. számú határozatával ki-
nyilvánította azon szándékát, hogy csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójához. „A” típusú pá-
lyázatból (jelenleg egyetemi vagy főis-
kolai tanulmányokat folytató nappali 
tagozatos hallgatók)16 db érkezett, „B” 

típusú pályázatból 1 db érkezett.
A Képviselő-testület a Bursa Hunga-

rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2020. évi fordulójának 
pályázati bírálatáról szóló előterjesz-
tést megtárgyalta, valamennyi pályázót 
15000  Ft/pályázó/hó összegű támoga-
tásban részesített.

Dr. Vancsura István 
polgármester

Álláspályázatok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-

got, hogy az alábbi állásokra várjuk a 
pályázókat:

1. Tiszaalpári Polgármesteri Hi-
vatal főkönyvi könyvelő,

2. Gondozási Központ intéz-
ményvezető (magasabb vezető),

3. Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás intézmény-

vezető-családsegítő (magasabb veze-
tő).

Részletes pályázati kiírása a htt-
ps://kozigallas.gov.hu webcímen ér-
hető el.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

Jótékonysági ebéd
a piaccsarnokban
Tiszaalpár Nagyközség Ön-
kormányzata a Konyhánk és 
a Karitász Csoport, valamint 
magánszemély adományo-
zók támogatásával jótékony-
sági ebédet szervez 2019. 
december 21-én 13 órai kez-
dettel a Piaccsarnokban.

A közelgő Karácsony ünnepe 
alkalmából várunk minden-
kit, aki elfogad egy finom 
ebédet és egy kis ajándékot, 
amely segíti az ünnepi han-
gulat megteremtését.

Egyházi sorok
- Keresztelési lehetőségek: Alpár 7-én szombat  10:00
        Újfalu 14-én szombat 10:00

 - Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat esküvő előtt lega-
lább 3 hónappal jelezzék a plébániákon.

 - Ünnepi szentmiserend
    ALPÁR ÚJFALU ZÁRDA

December 24.  21:00   18:00  24:00
December 25.  9:00   11:00  16:00
December 26.  9:00   11:00   16:00
December 29. /Szentcsalád/ 9:00   11:00  16:00
December 31. /Hálaadás/ 18::00  16:00   11:00
Január 1.   9:00  11:00  16:00
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Illóolajok új generációja

Mint tudjuk, létezik egy ősi közmon-
dás: fűben-fában orvosság!

A természet volt az ember első orvos-
sága! Minden, amire szükségünk van, ott 
található!

2008 tavaszán egy csoport egészség-
ügyi és üzleti szakember, akik már sze-
mélyes tapasztalatokkal rendelkeztek az 
illóolajok életminőségjavító hatásairól, 
összegyűltek azzal a közös elhatározással, 
hogy a Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minő-
ségű (CPTG) illóolajokat megmutassák a 
világnak. 

Valami különlegeset akartak létrehoz-
ni, ami minden ember számára újdonság, 
kezdve azoktól, akik nem ismerik az illó-
olajokat azokig, akiket a terület a szakem-
bereinek tart. 

Arra a következtetésre jutottak, hogy 
hasonló szenvedéllyel és elképzelés-
sel rendelkező munkatársakkal, kemény 
munkával és elkötelezettséggel létre tud-
ják hozni az illóolajok új generációját. Ez-
zel az elhatározással létrehoztak egy céget 
és dōTERRA-nak nevezték el, jelentése 
“A Föld ajándéka.” A dōTERRA hatalmas 
növekedést tapasztalt meg a kezdetektől 
fogva.

Magas minőségű olajok, amelyek tisz-
tábbak és hatékonyabbak, mint bármely 
más, a piacon elérhető olaj. Kórházakkal, 
orvosokkal, terapeutákkal és tanácsadók-
kal társultak azért, hogy az illóolajok 
egészségre gyakorolt hatását a leghitele-
sebben ismertethessék meg a világgal.

A Föld több mint 45 országából szerzi 
be esszenciáit, melyek őshonos területek-
ről származnak, és semmilyen ember által 
keletkezett kár nem érheti a növényeket!  
Például a levendula Bulgáriából, 1000 m 
magasan, a növény számára a legmegfe-
lelőbb körülmények: klíma, talajminőség, 
csapadék-páratartalom viszonyok között 
terem, a lehető legtöbb értékes gyógyító 
hatóanyaggal rendelkezve él! Az élőhe-
lyeik 100 km-es körzetében repülők lé-
giútvonala nem érheti!!! A növényeket 
természetes környezetükben takarítják be, 
helyben, helyi őslakosok segítségével dol-
gozzák fel ősi tapasztalat és tudás alapján!

Az illóolajok természetes aromás ve-
gyületek, melyek magvakban, fakérgek-
ben, szárakban, gyökerekben és egyéb 
növényi részekben találhatók. A növény 
belsejében keringő élő folyadék, maga a 
növény immunrendszere! Az illóolajok 
minősége és hatékonysága messze fölül-

múlja illatuk varázsát. Tanúsított, Tiszta, 
Terápiás Minőségű (CPTG) esszenciák: 
organikus, igazoltan tiszta, töltőanyagok-
tól, mesterséges illatanyagtól, rovarírtó 
szerektől és szennyeződésektől mentes!

A minőségbiztosítási szabályzata öt 
különböző analitikai módszert alkalmaz 
arra, hogy biztosítsa a doTERRA illóola-
jainak tisztaságát (a kivonatok csakis a 
növény illó aromáját tartalmazzák) és ha-
tásosságát (a kivonatok kémiai összetétele 
minden tételben ugyanaz)!

Terápiás, mivel nagyon rövid idő alatt 
fejti ki testre, lélekre ható jótékony ha-
tását!50-70× hatékonyabb, mint maga a 
gyógynövény! Például 1 csepp borsmen-
ta olaj 28 csésze tea hatóanyagának felel 
meg! Vagy egy 15 ml citrom esszencia ki-
nyeréséhez 75 citromra van szükség! Mi-
csoda erő lakozik ezekben a cseppekben!

Az illóolajokat az érzelmi és fizikai 
jólét megteremtése céljából széles körűen 
alkalmazzák. Használhatóak önmaguk-
ban, vagy komplex keverékként, a fel-
használó tapasztalataitól és a kívánt céltól 
függően. 

Az olajokat általában háromfélekép-
pen használják:
- illatként olajpárologtatással, inhalálás-
sal,
- külsőleg a bőrre alkalmazva,
- belsőleg fogyasztva, és olajokkal ké-
szült táplálékkiegészítőkben. Nem utolsó 
sorban az ételeink ízesítésére is használ-
hatjuk (citromot túrós süteményekhez, te-
ához, oregánót pizzához, szegfűszeget és 
fahéjat gyümölcslevesbe,)!

Beillatozva az esszencia molekulái 
hozzákapcsolódnak az orrunkban lévő 
több ezer szaglóhámhoz, ami összekötte-
tésben van az agyunk legősibb részével, 
a limbikus aggyal! 22 másodperc alatt 
eljutnak ide az illatok, ezáltal könnyedén 
működteti az idegrendszert!

Kapilláris ereknél a bőrre kenve 2 perc 
alatt eljutnak a véráramba és kifejtik jóté-
kony hatásukat, majd 20 perc múlva vér-
vétel alapján sejtszinten kimutatható!

Nem a tünetet kezeli, hanem a problé-
ma gyökerét megkeresve sejtszinten gyó-
gyít!

Az aromaterápia különleges abban, 
hogy többre képes, mint a problémák tü-
neteit megszüntetni, vagy elfojtani. Képes 
azokat a gyökérproblémákat feloldani, ki-
oldani, amelyek akár érzelmi, akár fizikai 
szintről indulva, a testi betegségek vagy 
lelki kibillentségek mentén alakulnak ki. 
Ezzel a lehetőséggel arra motivál bennün-

ket, hogy kezdjünk tudatosabbá válni saját 
magunk, érzelmi állapotaink, testi tünete-
ink tekintetében és éljünk öngondoskodó 
életet, mely belső működéseink megfigye-
lésére és megértésére alapozódik.

Az illóolajok használata egyszerű, 
mégis életre szóló élmény. Minden esz-
szenciának ahogyan van pozitív testi hatá-
sa, úgy van pozitív lelki hatása is! Az illó-
olajok természetes módon biztonságosak 
és kevés nem kívánt mellékhatásuk van, 
ha van egyáltalán!

Közelegnek az ünnepek, a finom lak-
mározások ideje! Ha sokat eszünk és 
megüli a gyomrunkat, vagy gyomorégé-
sünk van, esetleg emésztési problémánk, 
akkor kiváló megoldást nyújt az emésztő-
rendszeri keverék:

ZenGest® EMÉSZTŐRENDSZERI 
KEVERÉK összetevői:

- Gyömbér emésztéssegítő hatású, el-
mulasztja a hányingert, segíti a lábadozást

- Borsmenta nagyon jó gyomorfertőt-
lenítő hatása van, megszünteti a savaso-
dást, hányingert

- Köménymag szintén emésztéssegítő 
hatásáról ismert, hasfájás, kólika esetén 
használják

- Koriandermag görcsoldó, gyulladás-
csökkentő

- Ánizs nyugtató, görcsoldó
- Tárkony szintén emésztéssegítő, fer-

tőtlenítő, görcsoldó
- Édeskömény emésztéssegítő hatásán 

túl a májat, illetve az optimális hormon-
működést is támogatja, ugyanakkor para-
zitaellenes hatása is van

A Zengest segíthet:
- támogatni az emésztőrendszer ter-

mészetes flóráját hasmenés, székrekedés 
esetén, -olyan súlyos emésztőrendszeri 
problémák esetén, mint a chron betegség, 
-nyelőcső gyulladás, irritábilis bélszindró-
ma, -csökkenteni a kemoterápia romboló 
hatását, -hányás esetén, gyomorra kenve

- ellensúlyozni a glutén,-laktóz és 
egyéb táplálék intolerancia hatásait, -reg-
geli rosszullét ellen várandósság alatt,

- gyomorfekély kezelésére, -gyomo-
régés ellen, -utazási rosszullétekre, -para-
ziták, férgek ellen, -menstruációs görcsök 
esetén! Váljék egészségükre!

Kívánok Mindenkinek Áldott Kará-
csonyi Ünnepeket, és békességben, sze-
retetben gazdag Sikeres, Boldog Új Esz-
tendőt!

Kallai Zoltánné Marika

DOTERRA- A FÖLD AJÁNDÉKA
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U16-os csapatunk az utolsó öt bajnoki 
mérkőzésén sajnos rendre vereséget szenve-
dett, volt amikor jól játszottak a fiúk, de így 
vereség lett a vége, volt hogy teljesen meg-
érdemelt volt az ,hogy elvesztették a mérkő-
zést. Sajnos elég rapszodikus a csapat játéka 
, remélhetőleg ez a tavasszal nem így lesz és 
egyre jobb eredményeket fognak elérni a fiúk 
és ami ennél is fontosabb, hogy egyre jobban 
fog alakulni a játék képe. Azt nem szabad elfe-
lejteni, hogy a csapat kerete rendkívül fiatal és 
ha megfelelő alázattal állnak az edzésekhez és 
a meccsekhez, ennek kis időn belül meglehet 
a pozitív eredménye.

TISZAALPÁRI SE – Mercedes-KLC 1-2
Gól: Hürkec Viktor

TISZAALPÁRI SE – Lakiteleki TE 0-9

Harta SE – TISZAALPÁRI SE 4-3
Gól: Novák Zoltán /2/; Hürkec Viktor

TISZAALPÁRI SE – Kiskőrösi LC 1-8
Gól: Novák Zoltán

Akasztói Focisuli SE – TISZAALPÁRI SE 
8-1
Gól: Novák Zoltán

U16-os csapatunk a 12. zárta az őszi szezont. 

Az OTP Bank Bozsik-Program által szer-
vezett tornák a végéhez értek, az érintett kor-
osztályok készülhetnek a teremtornákra.

A Tiszaalpári SE és Tarjányi András után-
pótlás szakosztályvezető szervezésében került 
megrendezésre  november 30-án, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában 
az OTP Bank Bozsik-Program Futsal Torna, 
az U11-es és U13-as korosztály részére.

______________________

A felnőtt és U19-es csapat utolsó őszi 
mérkőzéseiről, Kádár Tibort, a két gárda edző-
jét kérdeztük:

FELNŐTT:
12. forduló
TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 
A csapat a dobogóért játszott, támadó fel-

fogásban küldtem őket a pályára. 
Meg is lehetett volna az eredménye, hi-

szen 5-6 100%-os ziccert tudtunk kidolgozni, 
viszont egyedül Borsi  Sándor első kaput el-
találó lövése  eredményezett gólt és ez a gól 
döntötte el végül a mérkőzést. Egész mérkő-
zésen jobbak voltunk, megérdemelt a győzel-
münk. 

13. forduló
Nyárlőrinci LSC – TISZAALPÁRI SE 

Nagy tétje volt a mérkőzésnek hiszen, ha 
győzünk, a dobogón telelhetünk. A mérkőzés 
jól kezdődött számunkra. Birtokoltuk a labdát, 
jól játszottunk, az ellenfél maximum egy-egy 
előrevágott labdával tudott veszélyeztetni. 

A 20.percben Gaál Márk már megszerezte 
a vezetést is. Ezután a Nyárlőrinc nagyon ke-
ményen játszott, 4-5 durva szabálytalansággal 
próbálták jelezni, hogy ők is a pályán vannak. 

Kiállításra került egy hazai játékos, ami 
minket zavart meg, mert a Nyárlőrinc kezdte 
irányítani a meccset. 

Komolyabb helyzetet nem sikerült kidol-
gozniuk, így maradt a 0-1. 

Gyenes Zsolt az utolsó 3 mérkőzésen már 
belső védőt játszott, stabilabbá téve a védeke-
zésünket. Az utolsó 2 mérkőzésen gólt sem 
kapott a csapat.

Szeretném megköszönni a csapatnak az 
egész éves munkáját, illetve a 2.helyezést. 
Nem várt siker.”

A csapat a 2. helyen zárta az őszi szezont.

U19:
„U19-es csapatunk megőrizte tavalyi 5. 

helyét. 
Szép teljesítmény a rossz kezdés után. 

Két fiatal játékos, Novák Zoltán és Lingurárin 
Sándor is meghatározó játékosai lettek a csa-
patnak. 

A szezon végéré már a kezdő csapat is el-
képzelhetetlen volt nélkülük. 

Novák Kristóf is kiemelkedőt alkot az 
U16-ban, ezért most őt próbálom beépíteni. 
Az új játékosok is beváltak, illetve a nagy 
visszatérő Kovács Máté, aki kiemelkedőt tel-
jesített visszatérése után. 

Idén Czingel Ferenc van versenyben ezért 
a címért. 

Gratulálok a csapatnak és köszönöm Min-
denki munkáját. A sérülteknek, mert sajnos 
van bőven, mihamarabbi felépülést. 

Farkas Norbinak köszönjük az utolsó 
meccsen való segítségét, mivel ő felnőtt ke-
rettag, vastagon benne van a Hirös-Ép elleni 
sikerben.”

Az U19-es csapat a tabella 5. helyén zárt.
______________________
Felnőtt, férfi kézilabda csapatunk számára 

is véget ért az őszi szezon. 
Eddig nem közölt eredmények:

2019.11.09.
TISZAALPÁRI SE – Félegyházi KSC 21 

– 39
Legeredményesebb gólszerzőnk: Damás-

di András /5/

2019.11.17.
P P Kiskunfélegyházi HTK- TISZAAL-

PÁRI SE 27 – 22
Legeredményesebb gólszerzőnk: Németh 

Gábor /5/

2019.11.23.
TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta 

TVSE 22 – 26
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 

Bence /6/

2019.11.30.
D-V SE Csávoly – TISZAALPÁRI SE 

35 – 24
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 

Bence /7/

A csapat a 11. helyen zárta az őszt.

________________________
Tiszaalpáron elindult a teremfoci szezon.

November 23-án került megrendezésre a 
VII. Huligánok Kupa, Tiszaalpáron.

Egy jó hangulatú és színvonalas tornán 
vagyunk túl.

Köszönjük minden résztvevő csapatnak és 
kilátogató szurkolónak.

A torna végeredménye:
I. Derby (Kiskunfélegyháza)
II. Kispályások (Lakitelek)
III. Hangulat (Tiszakécske)
IV. B-Oldal (Kiskunfélegyháza)
Gólkirály: Kürtösi Szabolcs (Derby)
Legjobb kapus: Kovács József (Kispályá-

sok)
Legjobb játékos: Tóth Kristóf (Hangulat)
Két tiszaalpári csapat jutott a negyeddön-

tőbe, ahol az Ördögök a Hangulat ellen ma-
radtak alul 4-0-ra, míg a Huligánok SBC, a 
B-Oldal ellen játszott 2-2-es döntetlent, de a 
büntetőknél a B-Oldal koncentrált jobban, így 
ők jutottak tovább.

Két további torna időpontja biztos:

Ördög Kupa
2019.12.28.
Nevezés: Parádi László, +36 20 4931 054

XX. Barátság Kupa
2020.01.04.
Nevezés: Tóth Sándor, +36 30 238 3417
______________________
Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.

tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!

További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honlapokon 
érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
 
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Véget ért az őszi szezon
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Minden Kedves Partnerünknek és
szeretett, családtagjaiknak
Békés, meghitt Karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog Új 2020 
évet kíván a:

Folia Cargo Pack Zrt. csapata,
Zsombó, Szegedi út 71.

Amennyiben talajtakaró, kisalagút illetve sorköz takaró fóliát keres, válassza a legjobbat, a 
Folia Cargo Pack Zrt talajtakaróit a legkedvezőbb akár nettó:557 Ft/kg-tól termelői áron!
 
Talajtakaróink hagyományos, ill. előre lyuggatott, sárga - görögdinnye, paprika, csemegekuko-
rica, szamóca, batáta termesztéséhez.
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Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!
Megköszönve az önkormányzati választáson kapott bizalmat

kívánunk boldog, szeretetteljes karácsonyt és
eredményekben gazdag új évet!

dr. Csernus Tibor, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura István, Kacziba Sándor, Bartok István, Csernák Zsolt Sándor

Fenyőfa Vásár!
Széles választékban gyökeres fától
az extra fáig (Normand, Ezüst)

20 km-es körzetben ingyen kiszállítás!

Várja Önöket
sok szeretettel a

Novákkosár! 
Deák Ferenc u 39.
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 5.500 Ft/24 óra.
Kisteherautó bérlése 10.000 Ft/24 óra.

Kaució szükséges minden esetben!

Hétfőtől vasárnapig elérhetőek vagyunk. 
06-20/313-34-97

Költöztetés 
Bútor szállítás

Építőanyag szállítás
Hétvégén is!
20/313-34-97

Tóth Gyorsszervíz
Személy- és kistehergépjárművek

javítása, mentése,
általános karbantartása.

Tel.: 20/333 20 68 
és 20/313 34 97

Műanyag nyílászárók – 
Redőnyök – Szúnyoghálók

beszerzése, beépítése
Régi redőnyök javítása, felújítása

Egyéb épületasztalos munkák
Festő-Hegedűs István

épületasztalos egyéni vállalkozó
Tel: 30/ 467 44 20

Gyors nyomdai
munkák a Kécske Nyomda Kft-nél

Új digitális nyomdagépeinken rövid átfutási idővel színes 
szórólapok, plakátok, kiadványok gyártását vállaljuk. Akár 
1 példánytól, akár 1 nap alatt! Fénymásolás megvárható!

Kécske Nyomda Kft.
Tiszakécske, Béke u. 102. Tel/fax: 0676/441-519 

e-mail: kecskenyomda@gmail.com
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In gye nes hir de té si szel vény
Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 76/789-963
Bársony István polgárőr elnök 06/30-621-0873
Kacziba Sándor polgárőr 06-20/433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

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

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

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

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

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

B/PHF/909/Ba/92
Ap ró hir de té sek le ad ha tók a könyvtárban hét fő től pén te kig nyitva tartási időben. A hir de té sek 
szö ve gét hir de tő ink től ké szen kap juk. Az ab ban fog lal ta kért a ki adó sem mi lyen anya gi, jo gi 
fe le lős sé get nem vál lal. Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Csak hir de té si 
szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Fagyasztóláda Elektrolux 265 l-es eladó. 
Irányár: 15.000.- Ft. Érd.: 06/30/221-9922
* Helybéli, zenélni szerető fiataloknak szíve-
sen adnék kölcsön klarinétot, citerát és taní-
tanám. Érd: 06-76/715-725 
* Albérletet keresek sürgősen. Érd.: 
06/30/458-28-65
* Fehér színű TV állvány és hidromasszázs 
szív alakú sarokkád kis hibával eladó. Érd.: 
06/30/211-87-48.
* Aranka lekvárja kapható többféle ízben, 
gyógyfüvek teának:  Ajándéknak is meg 
vásárolható: Mikulásra, karácsonyra! Cím: 
Tiszaalpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 710 21 53
* Munkatársakat keresünk Tiszaalpári te-
lepünkre: Raktáros (targonca vizsga előnyt 
jelent)  Takarító - heti 2 nap Jelentkezni: 
30/686 2398-as telefonszámon lehet
* Eladó külterületen 200 négyszögöles kert. 
Érd.: 06/78/832749.
* Kiskunfélegyházán a Dayka u. 28/A. sz. 
alatt 640 m2-es telken 100 m2-es családi ház 
beépíthető tetőtérrel, melléképülettel eladó 
20 M Ft. Érd.: 06-30/601-0608
* 4 részes szekrénysor, rekamié 2 nagy fo-
tellel eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-3095
* Eper palánta ingyen kiszedhető, elvihető. 
Új állapotú, gördíthető, összecsukható járó-
keret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 8000 Ft 
Érd: Tiszaalpár, Dobó i. u. 2. Tel: 76/421-576 
(16 óra után)
* Fából készült régi székek asztalok eladók. 
Ugyanitt zöld ülőgarnitúra ággyá is alakít-
ható kapható. Eladó továbbá: fa éjjeli szek-
rények, Belker mérleg, fa hintaszék. Érd.: 
30/573 3750 kora esti órákban.
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő 
ajtófélfa eladó. Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezé-
sét várom. Tel.: 30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, 
palackos gáztűzhely, Zepter porszívó, mobil 
gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós konyha-
bútor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 
2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike kerék-
pár, EPSON nyomtató, ORION DVD leját-
szó eladó. 0670/581-3095
* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső ház-
rész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, kamra. 
Felújításra szorul. Irányár: 7.5millió Ft. Érd: 
06-20-38-33-447
* Egy hold akácerdő eladó Tiszaalpáron. 
Irányár: 1,2 millió Ft.  Érd.: 30/300-4387
* 1,5 és 3 szobás albérlet kiadó.  Érd.: 
30/300-4387
* Lada 1200-as személygépkocsi eladó. Min-
den eredeti rajta. Vizsgáztatott, üzemképes. 
Érd.: 76/424-581
* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 l-es, 
bejárati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 
06/70/659-4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új ta-
gok jelentkezését várja. Molnár Csaba Tel.: 
0630/269-0744

* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 
12.000.- Ft. Érd.: 06/70/200-8677.
* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfástól 
eladó. Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146
* Eladó vérnyomásmérő és cukorszintmérő 
1.000, - Ft/db. Érd.: 06-30/601-0608
* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépkocsi. 
1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-572, 
06-70/335-7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaalpá-
ron. Tel.: 30/624-1068
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 
szobás, központi fekvésű családi ház eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30/624-
1068
*Eladó használt, világos színű 2 ajtós szek-
rény kis hibával, 6000.- Ft. Érd.: Tiszaalpár, 
Dobó u.2. Tel.: 76/421-576
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány. Tel: 06-30-531-0937
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 
szobás, központi fekvésű családi ház eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 06/30/624-1068
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. 
szám alatti bádogos, minden nemű bádogos 
munkát vállal kedvező áron, rövid határidő-
vel. Tel: 06 70 429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel el-
adók. Tel: 06703141988
* Mobiltelefon - Számítástechnika Szerviz és 
Üzlet. Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 9-től 
17 óráig. Tiszaalpár, Alkotmány u. 2. (volt 
Kopjás üzlet) 06-20-373-3-373
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. u. 
47. szám alatt. Tel.: 20/227-23-24.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. u. 
17. szám alatt. Tel.: 06/20-592-44-06.
* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló van 
eladó. Tel.: 76/424-290.
* Családi ház eladó! 120 m², összkomfortos 
a Dobó István utca 21 szám alatt. Irányár: 
6.000.000,- Ft. Tel.: 70/310-21-49.
* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, 
vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mi-
hály Tel.: 30/335-74-73.
* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjanich 
utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség 
található emellett külső konyha, garázs és 
disznóól is van az épülethez. Az irányár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni:70/361-53-77
* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/335-74-73
* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
Tel.: 30/335-74-73
* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy kis fordulatos villanymotoros 
köszőrűgép. Tel.: 30/335-74-73
* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy darab grillsütő, tel.: 06-30/335-
74-73

Könyvtári könyvajánló
Bartha Álmos: A nagy kocsmakvízkönyv
Csikász Lajos: Haragvó liliomok
Gryllus Vilmos: Félperces mondókák
Hiro Arikawa: Az utazó macska krónikája
Mérő László: Az ész segédigéi
Stephenie Meyer: Life and Death - Egy életem, 
egy halálom : Twilight 2.0
Munkagépek - képekkel a világ körül
David Perlmutter: Gabonaagy
Jennifer Probst: Keresd a tökéletest!
Julia Quinn: A herceg és én
Nora Roberts: Sötét örvények
Ursula Stumpf: Gyógynövények és mérgező ha-
sonmásaik
Szun-Ce: A háború művészete
Maria Treben: Az allergia
Victoria Turk: Digitális etikett
Erin Watt: Megkopott korona
Andrea Weller-Essers: Építkezés (Mi micsoda 
ovisoknak)
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