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Tiszaalpári Hírmondó
HORGÁSZBÁL

Február 15-én került megrendezésre 
idei első rendezvényünk, a Horgászbál, 
amelyik már sorban a tizenegyedik 
volt. 

Az eseményre óriási volt az érdek-
lődés, amelyre szinte perceken belül 
elkeltek a belépőjegyek. A rendezvény-
nek a 170 fő befogadására alkalmas 
Művelődési Ház adott otthont a szoká-
sokhoz híven.

A vacsorára szabad szedésű marha-
pörkölt került felszolgálásra, melynek 
elkészítését Barta Lajos és Szatmári 
András vállalta magára. Külön köszö-
net érte a szakácsainknak. Az ízletesre 
sikerült pörkölt elfogyasztása után a 
zenéé és a táncé volt a főszerep, mely-
hez a talp alá valót Csonka János és 
Fekete László szolgáltatta. A fáradt 
lábak pihentetésére és az elveszett 
kalóriák pótlására a Horgászbál tortája 
került a porondra. Itt szeretnénk meg-
köszönni Almási Tímea munkáját.

A sütemény elfogyasztása után újra 
a táncparketté lett a főszerep.  Éjfél 
előtt került sor a tombola tárgyak kisor-
solására. Az elmúlt bálon már beváltak 
szerint a három legértékesebb nyere-

mény a tombola első három számának 
kihúzásával vette kezdetét és zárt borí-
tékokba kerültek a kihúzott számok. 
Ezzel mindenki egyforma eséllyel vett 
részt a főbb nyereményekért. A főnye-
remények: a BÁCSHOSZ által fel-
ajánlott kettő darab éves - a megyében 
a szövetség kezelésében lévő össze-
vont - területi horgászjegy, a Horgász 
Egyesület felajánlása egy bojlis sátor 

volt. A támogatóink részéről külön 
köszönjük mindenkinek, hogy érté-
kes nyereményekkel gazdagodhattak a 
nyertes tombola tulajdonosok.

A tombolahúzás után ismét a zenéé 
és a táncé volt a főszerep, egészen a bál 
hajnali végéig.

Szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, akik az esemény lebonyolításában, 
közreműködésével és támogatásával 
segítette 2019-es évben rendezvénye-
ink, valamint a Horgászbál színvonalas 
megrendezését.    

Támogatóink: Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, 
BÁCSHOSZ, Juhász János, Dr. 
Vancsura István, Brekeke Horgászbolt, 
Tiszaalpári Tüzép, Farkas Csaba, Nagy 
Zoltán, Tiszaalpári Vadász Társaság, 
Magyar Imre, Dr. Csernus Tibor, Barta 
Lajos és családja, Madla család, Karsai 
Sándor, Patai Ferenc, Popper család, 
Barna Vince, Balázsi Csaba, Almási 
Tímea, Török Tibor, Nemes József, 
Dragon József, Tóth István, Alpári 
Tisza Horgász Egyesület vezetősége és 
családtagjai.

Alpári Tisza HE vezetősége
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Alpári Tisza Horgász Egyesület 2019. évi beszámoló
és tisztségviselői választási közgyűlése

Megtartotta szokásos éves közgyűlését 
2020. március 1-én az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület a Művelődési Ház nagytermé-
ben. A 9 órakor kezdődő közgyűlést Barta 
Lajos az egyesület elnöke nyitotta meg, 
majd közölte, hogy a megjelentek létszáma 
miatt az határozatképtelen. A meghívóban 
új időpontban megjelölt 09:30 órára meg-
hirdetett közgyűlés 57 fő megjelent taggal 
megkezdte munkáját.

A közgyűlésen megjelent tagokat és 
meghívott vendégeket Barta Lajos köszön-
tötte, majd ismertette a napirendi pontokat, 
javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető, a hite-
lesítők és a közgyűlés levezető személyére. 
Szavazás után a napirendi pontok szerint 
az egyesület 2019. évi munkájáról szá-
molt be Barta Lajos. A beszámoló elején 
megemlékeztünk az elmúlt évben elhunyt 
horgásztársakról, ezután az elmúlt évben 
elvégzett munkák, a versenyeken, társa-
dalmi eseményeken történő részvételek, az 
ezekkel kapcsolatos tények lettek ismer-
tetve. 2019-ben is lehetett horgász vizsgát 
tenni a Művelődési Házban kettő alkalom-
mal, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok 
is elhangzottak. 2020-ban is lehet horgász 
vizsgát tenni, 10 fő jelentkezés esetén, leg-
korábban április hónapban kerül erre sor, de 
ezzel kapcsolatban előkészítés alatt állnak 
a jogszabályi változások, emiatt nincs még 
kijelölt időpont.  Az egyesületet érintő 
eredményekről, problémákról is beszámolt. 
Ismertette a tavalyi évben történt telepíté-
seket, a Holt-Tiszán és más vizeken elért 
halfogási átlagot, amely az előző évihez 
hasonló átlag lett, bár elég sok fogási napló 
még nem, vagy máshol lett leadva. Az 
egy főre eső fogás a leadott fogási naplók 
alapján, 17,3 kg volt. Horgász panaszok 
ez elsősorban a parti szemetelés és egyes 
horgászok rendbontó magatartásai kerültek 
megemlítésre. Beszámolt az egyesület által 
a 2020. évben lebonyolításra kerülő rendez-
vényekről. 

Megemlítésre került az összekötő csa-
tornában az ívási időben feltorlódott halak 
sorsa, a Nagy-tó állapota, a vízparti szemét 
elhelyezés problémája. Szintén visszatérő 
probléma a behúzásos horgászat. A Holt-
Tisza bérleti szerződésének lejáratát követő 
tervek, a vízzel kapcsolatban. A vízparti 
környezet egyes szakaszainak elhanyagolt-
sága, a veszélyes fák sorsa és fásítás lehető-
sége. Telepített illemhely, illetve továbbiak 
hiánya.     

Második napirendi pontként, a zárszá-
madás és vagyonmérleg ismertetése, 2019. 
évi költségvetési tervezet. A beszámolóból 

kiderült, hogy az egyesület gazdálkodása az 
előző évekhez hasonlóan pozitív mérleggel 
zárta a 2019. évet.   

Folytatásban az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról, valamint a Fegyelmi Bizottság 
munkájáról halhattunk beszámolót.

Az elhangzott beszámolók megvitatása 
és a közgyűlésen résztvevők hozzászólá-
saira és kérdéseire az érintettek, Kerekes 
József halőr: A víz feltöltésről, a takarítá-
sokról, ellenőrzésekről, a kisállatok sétálta-
tásáról, a behúzós horgászatról.

Nagy József a BÁCSHOSZ elnöke: 
A Kormány rengeteg intézkedést tett az 
elmúlt években a horgászok érdekében. A 
megyében 21 ezerről 26 ezer főre növe-
kedett a horgászlétszám. 71 egyesület van 
a megyében. A horgászrend mindenkire 
ugyan az, nincs eltérés azokra, akiknek 
külön engedély adnak versenyek megren-
dezésére. Versenyek rendezésére engedélyt 
társadalmi szervezetek részére adnak. A 
rendbontókkal eljárást lehet kezdeményez-
ni a rendőrségen, vagy a halőrnél tett beje-
lentés útján. Nem változnak az engedélyek 
árai. A napijegyeknél történt változás, hogy 
24 órás lett, ami a váltás idejétől indul.  A 
halak méretkorlátozásában és fogásában 
történtek változások, erre figyeljenek a 
horgászok. 

Dr. Vancsura István polgármester: 
Tiszaalpáron a legjobban működő és legna-
gyobb létszámú egyesület a horgász egye-
sület. Megköszönte a vezetőség munkáját. 
A Kiskunsági Nemzeti Parkkal jó a kapcso-
lata az Önkormányzatnak, de sajnos a kör-
nyezetre a jogszabályok betartatása miatt 
több hátrány származik a Nemzeti Park 
területén, mint előny. Az utak állapotáról 
az Önkormányzat a gépeivel karbantartja 
és javítja az utakat, a csapadékos időkben 
viszont a száradást nem tudják megvárni 
a használók és ezzel tönkreteszik. Keresik 
a megoldást, hogy esős idő után lehetőség 
legyen két - három napra lezárni az utak 
érintett részét. A veszélyes fák kivágására 
nem kaptak engedélyt a Nemzeti Parktól.  

Barta Lajos egyesület elnöke: A ver-
seny engedélyek megkérését ismertette. A 
holtág tulajdonjogának jövőjéről tett emlí-
tést. A kisállatok parton történő sétáltatása 
nem okoz akkora gondot, mint a túloldalon 
a szürkemarhák legeltetése, amelyek leta-
rolták a növényzetet. Javasolja a tüsket-
len akác irtását a part menti sávban. Az 
Egyesület nem kap semmilyen visszajelzést 
arról, hogy a tagjai szabálytalankodnak, 
a fogási naplók összegzésekor derült ki 
néhány szabálytalankodó. 

A beszámolók megvitatása után azok 
elfogadása és megszavazása következett.   

Következő napirendi pontként a jelölő 
bizottság elnökének beszámolója, az egye-
sületi vezetők személyeinek megkeresésé-
ről a jelöltek listára vételéről. A levezető 
alelnök úr a lista kiegészítésére tett javas-
latot, valamint a jelenlévőket megkérdezte, 
hogy van-e olyan személy, aki a jelöltek 
közé felvételt kér, vagy ajánlanak-e   tag-
jainak megválasztására. A következő évben 
az egyesület vezetőségének személyeinek 
megválasztásának előkészítésének a felada-
tait látják el. A választási bizottsági tagjai-
nak megválasztása után a szünetben meg-
történt a szavazás az egyesületi vezetőkről.

A szavazatok összesítése alapján az 
Alpári Tisza Horgász Egyesület vezetősége 
és betöltött tisztségei a következő:

Horgász Egyesület Elnöke: Barta Lajos  
Horgász Egyesület, Alelnöke: Barna Vince, 
Titkár: Madla János, Gazdasági vezető: 
Madla Jánosné, Egyesületi tisztség nélküli 
vezető: Popper Zsolt, Mizere Krisztián, 
Gálig Imre, Nagy László, Oláh Imre, Gyovai 
József, Kovács Krisztián, Ifjúsági és sport-
felelős: Dora István, Fegyelmi bizottság: 
Papp József, Karsai Sándor, Kovács Zoltán, 
Ellenőrző bizottság: Popper József, Tóth 
István, Kiss Krisztián, Tiszteletbeli vezető: 
Patai Ferenc 

Utolsó napirendi pontként a küldöttek 
személyeinek megválasztására került sor. 

Barta Lajos megköszönte a közgyűlé-
sen résztvevők jelenlétét, hozzászólásaikat, 
észrevételeiket. Gratulált az új vezetőségi 
tagoknak és megköszönte Fekete Ferenc, 
Varga Mihály, Ifj. Varga Mihály, Varga 
Zsolt és Lukács Attila eddigi munkáját.

Alpári Tisza HE Vezetősége  

Alpári Tisza Horgász Egyesület 
2020. évi rendezvény tervezete: 

Április 4. Évadnyitó horgászverseny
Április 18. Egyesületi vezetők horgász-
versenye
Május 30. B csoportos verseny Tiszakécs-
ke
Május 31. Gyereknapi horgászverseny
Június 28. Selmeci Ernő emlékverseny 
Kiskunmajsa
Július 11. Törpeharcsafogó csapatverseny
Július 18. Pályázati gyerekverseny
Augusztus 21. Háziverseny, a Falu napok 
keretében
Szeptember 29. Egyesületi vezetők hor-
gászversenye Kalocsa
Október 24. Évadzáró horgászverseny

Alpári Tisza HE Vezetősége
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 TISZAALPÁR

 2020. évi hulladékgyűjtés rendje
 

 
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. 
biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hu
elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

 

  máj.   jún.   júl.   aug.

kedd 19. 16. 14. 11. 
*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH
biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy 
erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihely
esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db)
ponton igényelhető. 

 
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULL

 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék
heteken, keddi napon és 2021.01.01. napjától páratlan heteken, keddi napon 
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok
� Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz

kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
� Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli 

samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; 
kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 

 
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

 
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik.
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, 
bontási hulladék. 
Lomtalanítási igényét a +36-20/246-3223 
 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is 

Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy 
elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében
pontjaink egyikén. 

 

TISZAALPÁR 

hulladékgyűjtés rendje 

tja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig)
biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hu
elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.  

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év 

aug.  szept.   okt.   nov.   dec.   jan.

 8. 6. 3. 1;29. 26. 
2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 
elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által 

e az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű
zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani. 
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 

deklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik
begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihely

(legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy ü

ÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31. napjáig 
és 2021.01.01. napjától páratlan heteken, keddi napon történik. 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok: 
(újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz

kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül. 
kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok

, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, 
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik.
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok

zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra. 
Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, 

3223 telefonszámon tudja jelezni.  

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS 

kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd.  

Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék 
zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati 

évi (2020. májustól 2021. áprilisig) a 
biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék 

(zöldjárat naptár) 

2021. év* 

jan.  febr.  márc.  ápr. 

23. 23. 20. 
2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden 
NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított 

50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 

nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
deklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. 

begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség 
aton vagy ügyfélkapcsolati 

ADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény) 

2020.12.31. napjáig páros 

(újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, 

PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, 
műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz 

tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden 
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű 

Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, 

többlethulladék 
félkapcsolati 
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„Merj ember lenni, mindig és mindenhol.”
Az idézet Labáth Ferencnétől szár-

mazik, aki interaktív előadást és tré-
ninget tartott az EFOP 3.9.2-16-2017-
00009 „Humán kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben a Tiszakécskei já-
rásban” című pályázat keretében a Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvodában. 

A képzésen intézményünk vala-
mennyi dolgozója (óvodapedagógusok, 
dajkák, óvodatitkár, pedagógiai asszisz-
tens) részt vett. A téma napjainkban két 
nagyon aktuális területet érintett: kom-
munikáció és konfliktuskezelés.

Mindennapi életünkben - legyen 
az munkahely, család, baráti kapcsola-
tok – nagyon fontos, hogy képesek le-
gyünk megfelelő módon kommunikál-
ni és kezelni az esetlegesen felmerülő 
konfliktusokat, legyen szó felnőttről 
vagy gyermekről. Ebben nagy szerepet 
tölt be az egyén személyisége, elenged-
hetetlen az önismeret. Lényeges a célok 
meghatározása, a stílus, a megoldások 
mikéntje. 

Gyermekekkel, szülőkkel nap, mint 
nap kerülünk olyan helyzetbe, amikor 
információk, ismeretek átadása a fel-
adatunk. Fontos ilyenkor, hogy értő 
figyelemmel meghallgassuk észrevéte-
leiket, benyomásaikat, kérdéseiket és 
reagáljunk azokra. 

Tapasztaljuk a kommunikációban 
rejlő szépséget és erőt, de bizony hiá-
nyának, nem megfelelő mikéntjének 
esetén bekövetkező problémákat is, az 
abból adódó konfliktusokat.

Ezekhez a témákhoz kaptunk na-
gyon sok hasznos ismeretet, korszerű 
tudástartalmat az előadó által, aki na-
gyon jó hangulatot teremtve tartotta 
fenn figyelmünket. Éreztük Marika el-
köteleződését, évek alatt felhalmozott 
szakmai tudását, pozitív emberi hozzá-
állását. 

A képzés egy sorozat részének má-
sodik állomása volt, mely a tiszaalpári 
önkormányzat, - mint fenntartó - jó-
voltából a későbbiekben folytatódik 
majd. Az óvoda részéről elkötelezettek 
vagyunk, hogy korszerű pedagógiai 
módszerek, technikák megismerésén és 
elsajátításán keresztül még magasabb 
színvonalon végezzük munkánkat a 
ránk bízott gyermekek harmónikus fej-
lődése érdekében.

Novákné Lőrincz Ildikó
óvodapedagógus

FARSANG
„Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.” 

2020. február 28-án reggel egy kis 
hó hullott, így nagyon is aktuálissá 
vált a télűzés farsangi szokása,  me-
lyet iskolánkban ezen a napon farsan-
gi projektnap keretében valósítottunk 
meg.

Délelőtt a felső évfolyam, délután 
pedig az alsó évfolyam tanuló mutat-
ták be színes, változatos, színvonalas 
produkcióikat.

Induljon a tánc-mixet, A mi kis 

falunk jelenetet, Nyári őrületet, Csó-
rókat és gazdagokat, Űrlényeket, 
Hupikék Törpikéket, Van még re-
mény-szakmákat, Rablókat, Number 
One táncmixet, Hungária együttest, 
Bárányokat, Macskaduettet-macská-
kat és egereket, M&M’s csokigolyó-
kat és fogkeféket, Ludas Matyit és 
libáit, Gésákat és szamurájokat, Kaló-
zokat, Magyar lányokat és huszárokat 
láthattunk a színpadon.

Minden osztály a fellépéséért a Di-
ákönkormányzat ajándékaként egy-
egy műsorukat jelképező motívum-
mal ellátott tortát kapott.

A tombolasorsolás izgalmas percei 
után a tanulók diszkó keretében bú-
csúztatták  a telet.

Köszönjük a gyermekeknek örö-

met okozó tombolafelajánlásokat a 
szülőknek, a Szülői Közösségnek, 
a magánszemélyeknek, a vállalko-
zóknak és vállalkozásoknak,  a Face 
Teamnak,  és  a Diákönkormányzat-
nak. A farsangról készült képek és vi-
deók megtekinthetők az alpariskola.
hu honlapon. 

Kalmárné Palásti Mónika
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II. Közösségi Kiállítás

A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0009-
es kódszámú projekt keretein belül 
került megrendezésre településün-
kön a II. Közösségi kiállítás, ahol 
helyi termelők, kézművesek, fotósok 
mutatkozhattak be ismét.  A korábbi 
Közösségi kiállításhoz képest sok új 

tehetséges tiszaalpári lakos állíthatta 
ki munkáit. A kiállítást február 24-én 
Dr. Vancsura István polgármester nyi-
totta meg.

Ezúton is köszönjük a kiállítás 
rendezésében nyújtott segítséget Mi-
chellerné Papp Bernadettnek!

Tájékoztató
- Tiszaalpár Nagyközség Ön-

kormányzata ezúton tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a fogorvosi rende-
léssel kapcsolatos problémákat is-
meri és azon van, hogy a folyamat-
ban lévő problémákat megoldja.

- Egyúttal a vízelvezetési problé-
mák is megoldásra várnak, az ehhez 
szükséges állapotfelmérések meg-
történek, időjárás függvényében 
hamarosan megkezdődnek a mun-
kálatok.

- Településünkön az elmúlt idő-
szakban több helyen jelentkeztek út-
hibák, például a Benzinkút melletti 
buszmegállónál, amely egy KPM-es 
út részét képezi. Az útjavításokkal 
kapcsolatos problémákat az Önkor-
mányzat jelezte a KPM felé. A fo-
lyamat elindult, megoldása remél-
jük hamarosan orvosolva lesz!

Farsang a Gondozási Központban

A Gondozási Központban idén is 
megrendezésre került a farsang, ame-

lyet minden évben izgatott készülődés 
előz meg. Nem volt ez most sem más-

ként. 2020. február 25-én a délutáni 
órákban kezdetét vette a mulatság. 

Először a nővérkék és lakók műsora 
következett, amely igazi vidám hangu-
latot varázsolt a falak közé. A 6-Tyúk 
című produkciójukkal fergeteges sikert 
arattak balerinaként (is). 

Ezt követően a lakóink készültek 
hosszabb-rövidebb produkcióikkal, 
amire szintén a vidámság, humor és a jó 
hangulat volt jellemző. Az Ő jutalmuk 
is hatalmas tapsvihar volt.

Természetesen nem maradhatott el a 
jól megérdemelt farsangi fánk, a tom-
bola és a zene sem.

Még sok ilyen farsangot és sok ilyen 
remek hangulatot kívánok minden 
résztvevőnek! 

Akiket nagyon vártunk: Szabó 
Levente (Anyja neve: Varga Marietta). 
Sinkó Ciprián Adrián (Sinkó Renáta), 
Szabó Attila (Ficsór Mónika)

Akik házasságot kötöttek: Hárinkó 

Róbert Csongor és Bíró Tímea (02.15.)

Akiktől búcsúztunk: Szalkai Szabó 
Balázs (1954), Rácz Pálné Kőrős Judit 
(1934), Tóth András (1951), Keskeny 
Józsefné Győző Terézia (1952), Boros 

Jánosné Túri Terézia (1934), Kálmán 
Károlyné Virág Margit (1945), Joó End-
réné Gombkötő Viktória (1940), Kovács 
Józsefné Borsos Terézia (1941), Tyu-
kász Györgyné Festő-Hegedűs Jolán 
(1932) 

Anyakönyvi hírek
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90 év margójára
„Mikor kigyúlnak ma az égi fények,
Nevetve mind e napra néznek.
Messzi sugarukkal keresik a helyet,
Ahol egykor egy ember született…”

Mohácsi Károlyné Irma néni 1930. 
február 22-én született Újkécsén, föld-
műves család gyermekeként. A munka 
szeretetét otthonról kapta és egészen 
hosszú ideig ez volt a meghatározó az 
életében. Sokáig TSZ-ben dolgozott, 
majd egy diákotthon konyhájáról ment 
nyugdíjba. Szerető család veszi őt kö-
rül. Gyermeke, unokája és dédunokája 
köszöntötték 90. születésnapján.

Irma néni 2 éve a Pax Otthon lakó-
ja, sajnos nagyfokú halláskárosodása 
megnehezíti a mindennapjait, de ő ezt 
nagy türelemmel és méltósággal viseli. 
Békésen telnek öreg napjai, vidámnak 
teremtette őt a jó Isten.

90. születésnapján az Otthon lakói 
és dolgozói is köszöntötték. Ebből az 
alkalomból dr. Csernus Tibor, Tiszaal-
pár Nagyközség alpolgármestere, vala-
mint dr. Menyhárt Anett jegyző asszony 

hozta el a tisztelet virágait és adta át az 
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásá-
val ellátott emléklapot.

Lupsánné Kovács Eta Mindig a fény 
felé című versével kívánunk jó egészsé-

get, békés boldog éveket neki!
„Fordulj a fény felé, ha a kedved sötét;
az árnyék, a bánat eltűnik majd mögéd.
A napod ne legyen borús, vagy keserű,
lakjon a lelkedben vidámság és derű,
mert mindig történik valami nagyszerű.”

Papp József 95 éves
2020. február 7-én otthonában kö-

szöntötte Dr. Vancsura István polgármes-
ter és Dr. Menyhárt Anett jegyző asszony 
Papp Józsefet 95. születésnapja alkalmá-
ból.

A megemlékezésen jelen volt a fia ifj. 
Papp József, és egyik unokája Micheller-
né Papp Bernadett is.

A család nagyon szép csokoládé tor-
tával készült az ünnepeltnek, amely elfo-
gyasztása előtt az Önkormányzat részéről 
átadásra került az Orbán Viktor miniszter-
elnök  által aláírt emléklap.

Jóska bácsi elmesélte, hogy 14 éves 
korától kereskedőként dolgozott. A kez-
deti években kerékpárral ment üzletet 
kötni Kecskemétre, s volt, hogy Buda-
pestre is, de ez általában 3 napos út volt! 
A szocialista időszakban a tiszaalpári 
Vas-műszaki boltot vezette 62 éves korá-
ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjas korá-
ban, még jól bírta magát, több helyen vál-
lalt helyettesítést, illetve a rendszerváltás 
után is segített az új üzlet megnyitásában. 
Régi képeket mutatott fiatalkorából, illet-
ve feleségével készült közös emlékeit is 
megosztotta velünk. Még most is mély 

fájdalommal beszélt arról, hogy felesé-
ge 1990. decemberében 68 éves korában 
meghalt. Később újranősült, de jelenlegi 
felesége már 2 éve egy kecskeméti idősek 
otthonában lakik, így Jóska bácsi egyedül 
éli öreg napjait. Szerencsére a fia a vele 
szemben lévő házban lakik, így naponta 

többször is átnéz az apjára, valamint az 
unokája sem feledkezik meg róla. A régi 
kitüntetéseit is elénk tárta, hogy lássuk, 
hogy szorgalmas ember volt.

Isten éltesse még sokáig egészségben, 
szerető családja  körében Jóska bácsit!

Boris Ferenc
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Helyi identitás és kohézió erősítése 
TOP-5.3.1-16-BK-2017-00009-es 
kódszámú projekt „ Tiszaalpár-Laki-
telek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése”

Helyi hagyományok feltárása
„ Régi szép emlékek”

NŐNAPI GONDOLATOK
NEMZETKÖZI NŐNAP:

MÁRCIUS 8.

A világ dolgozó női nemzetközi 
szolidaritásnak napja. A nők 1910-ben 
Koppenhágában tartott II. Nemzetközi 
Konferenciáján határozták el C. ZET-
KIN javaslatára. A demokratikus nők 
békéért vívott harcának, a nők egyen-
jogúságáért demokratikus szabadság-
jogainak biztosításáért folytatott moz-
galom.

A nőnap funkciója, lényege, a ci-
vilizált országokban megvalósult. Így 
Tiszaalpáron is. Az ünnepi alkalom a 
nők tevékenységének, munkájának el-
ismerése, a dicséret a szeretet a továb-
bi bizalom biztosítása.

A helyi Demokratikus Nőszövetség 
Szervezete Repáruk Kálmánné vezeté-
sével alakult meg az 1950-es években. 
Tiszaújfalun a nőszövetség vezetője, 
szervezője Lakó Veronika volt. 1950-
es években szervező munkájukkal elő-
segítették az egyesületek megalakulá-
sának létrejöttét jelentősen segítették a 
helyi Községi Tanács munkáját.

Egyházi szervezésben női össze-
fogással, női vezetéssel megalakult a 
Szívgárda és az Aranykalász Egyesü-
let (még ma is élő egyik tagja: Szeder-
kényi Zoltánné).

Létrejött az ifjúságokat képvise-
lő (Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
„ DISZ” ) szervezet, melynek tagjai 
a község sport, kulturális, társadalmi 

életének fontos szereplői voltak.
Lakóhelyünkön jelentős számú 

Nő vezető dolgozik községünk javá-
ra. Településünk társadalmi életében 
fontos szerepet töltenek be a nyugdíjas 
klubok. mind 3-nak nő a vezetője. A 
tagság mozgató rugói a Nők, akik fá-
radhatatlan munkával szervezik a kö-
zösségek életét.

A rendezvények közül a bálok, ki-
rándulások, közös névnapok, majáli-
sok tovább is élnek.

Változás: Nem a gardedámmal 
mennek a lányok mulatni a bálba, 
hanem a választott partnerrel. Ré-
gen a szerenádozás is divat volt. 
Késő este a lányok ablakánál zene 
kisérettel szerelmes dalokat éne-
keltek a fiúk. Viszonzásul a lányok 
gyertyagyújtással köszönték meg. 

MINDEN TISZAALPÁRI NŐ-
NEK SZERETETBEN, BÉKESSÉG-
BEN, EGÉSZSÉGBEN, MEGBE-
CSÜLÉSBEN, GAZDAG NŐNAPOT 
KÍVÁNOK!

Tiszaalpár 2020.02.28.
Horti Sándor

nyugdíjas pedagógus

Tiszaalpár Nagyközség
női díjazottjai

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének “TI-
SZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím 
alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 5/1996.(V.30.) Ktr. sz. 
rendelete határozza meg a díszpolgári 
cím adományozására vonatkozó sza-
bályokat.

A rendelet megalkotása óta az 
alábbi személyeknek adományozta a 
képviselő-testület a címet.

Tiszaalpár Nagyközség Díszpolgá-
rai:

1. Berecz Erzsébet pedagógus, hitok-
tató, Szent Benedek Leányai megala-
pításáért
2. Szőke Antalné pedagógus
3. Szalkai Szabó Imréné Tiszaalpári 
hagyományok megőrzésének szerve-
zője, ápolója

 Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a 
kitüntető díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 6/2003.(VI.12.) Ktr. 
sz. rendelete határozza meg a kitüntető 
díjak adományozására vonatkozó sza-
bályokat.

A rendelet megalkotása óta az 
alábbi személyeknek adományozta a 
képviselő-testület a díjat.

Tiszaalpár Nagyközségért Díj:
1. Vajda Márta kertészmérnök
2. Kiss Jánosné Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub vezetője

Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatá-
ért Díj:
1. Madla Jánosné betegápoló
2. Szederkényi Zoltánné pedagógus
3. Fekete Anna tanítónő
4. Bársony Andrásné pedagógus
5. Győri Lászlóné védőnő
6. Borisné Czmarkó Erzsébet védő-
nő
7. Dr. Puliusné Sárdi Mária Gondo-
zási Központ vezetője
8. Ignácz Tiborné óvónő
9. Novák Imréné óvónő

Mi látható a képen? 
Egy ESSZENCIA TASAK

Ebben rejlik a „kincs”, maga az illó-
olaj. 

Kémiai alkotórészek olyan csoportja, 
amelyet a növény immunrendszere véde-
kezéséhez, a beporzók odavonzásáért, el-
lenségeik távoltartásáért, sérült szöveteik 
gyógyításáért állít elő.

Növénytől függően található magvak-
ban, fakéregben, szárakban, gyökerek-
ben, virágban. 

Abban a szerencsés helyzetben va-

gyunk, hogy a dōTERRA ezt az esszen-
ciát vonja ki a növényből és juttatja el 
nekünk. 

A mi szervezetünk ugyanúgy reagál 
rá, mint a növény, vagyis rendszeres hasz-
nálattal beindul egy öngyógyító folyamat. 
Így nem csupán tüneti kezelést érünk el, 
de képesek vagyunk a betegség okait is 
megszüntetni. 
Használjuk ki! 

Kallai Zoltánné

dōTERRA® -A FÖLD AJÁNDÉKA
Illóolajok új generációja
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Kezdődik a bajnokság tavaszi szezonja
U16-os csapatunk március 14-én kezdi 
meg a tavaszi szezont, hazai pályán, az 
Akasztói Focisuli ellen, 10 órától.
U16-os csapatunk a 12. helyről folytatja a 
bajnokságot, tavasszal. 

Utánpótlás csapataink számtalan terem-
tornán vettek részt, nem csak Tiszaalpá-
ron, hanem a környező településeken is.
Viszont az nagy büszkeséggel tölthet el 
bennünket, hogy rengeteg torna került 
megrendezésre Tiszaalpáron, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola Sportcsarno-
kában.

Február 14-én U13-as csapatunk a Bugac 
Kupán vett részt.
Február 15-én került megrendezésre az 
U11-es és az U13-as korosztály részére a 
Tiszaalpár Kupa futsal torna.
Február 22-én, szombaton került meg-
rendezésre a Tiszaalpár Kupa, az U16-os 
korosztály részére. 
Két hazai csapattal vettünk részt a tornán, 
ahol az 5. és a 3. helyet tudtuk megsze-
rezni.
A torna legjobb hazai játékosa Hürkec 
Viktor lett.
Február 23-án a VIII. Csikós József Em-
léktornán vett részt U9-es csapatunk, Kis-
kunfélegyházán.
Február 27-én, Bugacon vett részt az 
U15 korosztály tagjaiból álló csapatunk, 
a VIII. Bugac Kupán, ahol az első helyet 
tudtuk megszerezni!
A torna legjobb kapusa Garaguly Ádám lett!

Köszönjük a meghívást! 
Február 29-én, szombaton, került meg-
rendezésre az U11 korosztály részére 
a Tiszaalpár Kupa futsal torna, a helyi 
sportcsarnokban!

Mostantól minden Bozsik-Programban 
szereplő csapatunk gőzerővel a szabadtéri 
tornákra készül.
_____________
A felnőtt és az U19-es csapatok felkészü-
léséről Kádár Tibor adott tájékoztatást:

„A felnőtt csapat keretében nem történt 
túl nagy változás. Három játékos érkezett 
a kerethez, Vass Zsolt a KLC-ből, ő vé-
dekező játékos, Szöllősi Péter a Helvéci-
ából, ő középpályás, illetve Terjék Ákos, 
aki legutóbb a KHTK-ban szerepelt, ő tá-
madó, Fehér Emil is újra beállt a sorba, ő 
ugye a középpályát erősíti.
Szabó Gábor távozott a csapattól, ő Vá-
rosföldön folytatja, köszönjük ezt a fél 
évet.
Minden körülöttünk lévő csapat erősö-
dött, két-három játékost igazolt minden 
csapat. 
Heti egy edzésre van lehetőség, a játéko-
sok elfoglaltsága miatt. 
Az edzőmeccsek nem a legjobban sike-
rültek, a tervezett kezdő csapattal egyszer 
sem tudtunk kiállni. 
Az edzőmérkőzések alapján Vass és Szöl-
lősi is jó igazolásnak tűnik. Terjék sérü-
léssel bajlódik, így ő később vethető be. 
Kétféle játékrendszert alkalmazok a csa-
patnál, ez függ majd az adott ellenféltől, 
illetve a mérkőzésen belül is tudunk vál-
tani, ha szükséges.
Patak Sándort kértem meg az U19 élére, 
elvállalta, közös munka lesz egyelőre, 
mert az edzéseket együtt tartjuk meg. 
A felnőtt csapatnak a bajnokság végére is 
a kitűzött cél a 6.hely.”
U19

A felnőtt csapat a 2. helyről várja a tava-
szi szezont, míg az U19-es csapat az 5. 
helyről.
_______________
Kézilabda csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:
2020.02.15.
Tiszaalpári SE – Euroscale Kecskemét II. 
25 – 41. Legeredményesebb gólszerzőnk: 
Damásdi András (5)
Euroscale Kecskemét I. - Tiszaalpári SE
51 – 26. Legeredményesebb gólszerzőnk: 
Damásdi András (7)
A csapat a 11. helyről várja a folytatást.

2020.03.21.
Kiskunhalas UKSC – TISZAALPÁRI SE

2020.03.28.
TISZAALPÁRI SE – Kecel KC

2020.04.05.
Félegyházi KSC - TISZAALPÁRI SE

2020.04.18.
TISZAALPÁRI SE – P P KHTK

2020.04.25.
Balogh Tészta TVSE - TISZAALPÁRI 
SE

2020.05.09.
TISZAALPÁRI SE – D-V SE Csávoly
______________
Február 22-én került megszervezésre a 
hagyományos Sportbál.
Dr. Patak-Bálint Ágnestől kaptunk beszá-
molót az eseményről.

„A Tiszaalpári Sportegyesület által 
2020.02.22-én került megrendezésre a 
sportbál, szokásokhoz híven, az Árpád 
Művelődési Házban. A 19.00 órától kez-
dődő rendezvényt az egyesület új elnö-
ke, Dr. Patak Sándor nyitotta meg, ahol 
üvözölte az egybegyűlteket, valamint az 
egyesület nevében megköszönte a ko-
rábbi elnök, Parádi László munkáját. 
Majd a kecskeméti Katona József Szín-
ház előadóinak műsorát élvezhették a bál 
résztvevői. A fellépést követte a marha-
pörköltből, birkapörköltből és rétesből 
álló vacsora, amely a visszajelzések alap-
ján kiválóra sikerült, az est további részé-
ben DJ. Kopi és Varga Zsolti gondoskod-
tak a jó hangulatról. 
Az idei bál bevételét egyesületünk főként 
az utánpótlás csapatok számára jól hasz-
nálható kis méretű futballpálya létrehozá-
sára kívánja felhasználni. Az idei évben 
eddig példátlan mértékű összefogás sike-
redett a cél érdekében. 
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A befolyt összeg sajnos nem elegendő a 
pálya teljes kivitelezésére (öntözés biz-
tosítása, gyep, labdafogó háló és kapuk), 
de a cél megvalósításának elkezdéséhez 
nagy lépés. 
Az egyesület vezetősége ezúton szeret-
ne köszönetet mondani azoknak a helyi 
és vidéki vállalkozóknak, családoknak, 
magánszemélyeknek, akik anyagilag 
vagy tombolatárggyal támogatták e cél 
megvalósulását, illetve mindenkinek, aki 

munkájával is támogatta a rendezvény si-
kerességét.”

Ha Ön is tagja szeretne lenni a Sportegye-
sületnek, az alábbi elérhetőségen keresz-
tül teheti meg: 
Dr. Patak-Bálint Ágnes
+36 70 931 2903
A tagdíj befizetése is itt történik.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.

tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) né-
ven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
 
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Zöldség és gyümölcs szerepe szervezetünk védelmében
Az optimális táplálkozás a jövő or-

vossága! (Linus Panling)

Ma a túlcivilizált világunkban, ami-
kor oly sok negatív külső és belső hatás 
éri szervezetünket, (levegőszennye-
zettség, elektroszmog, UV sugárzás, 
nem megfelelő étrend és élelmiszerek, 
ízfokozók, adalékanyagok mértéktelen 
gyógyszerfogyasztás, dohányzás, ener-
giaital stb.) Ezek mellett még kevés 
a zöldség és gyümölcs fogyasztás is, 
amellyel sokat javíthatnánk és tehet-
nénk egészségünkért! Sajnos az elmúlt 
ötven évben totális átalakuláson ment 
keresztül a világ mezőgazdasága. Az 
egyetlen cél a minél nagyobb termék-
mennyiség elérése volt, a minőség csak 
a legritkább esetben szerepelt prioritás-
ként. Ennek következtében a termőföl-
dek nagy részét kizsigerelték, ezért so-
kat csökkent a tápértéke.

Viszont mindannyian tisztában va-
gyunk azzal, hogy a zöldség és gyü-
mölcs fogyasztás szervezetünk számára 
kiemelt fontosságú. Mindkét élelmi-
szercsoportban olyan alapvető jelen-
tőségű vitaminok, ásványi anyagok, 
nyomelemek, élelmi rostok és egyéb 
fontos anyagok találhatók, amelyek 
feltétlenül szükségesek testünk egész-
séges működéséhez. Ennek ellenére na-
gyon kevesen vannak, akik a minimáli-
san javasolt mennyiséget nap, mint nap 
elfogyasztják! Ami naponta legalább öt 
adag gyümölcs vagy zöldség. /Forrás: 
FAO 2003/

Az egészség egyensúlyba tartása 
nem csak az orvostudomány dolga, ha-
nem mindannyiunké! Tegyünk érte! És 
mit tehetünk? Szükségünk van étrend-
kiegészítőkre! Olyan étrendkiegészítőt 
válasszunk, amelynek a természetes 

magas hatóanyag és magas felszívódás 
a jellemzője. Ezért gondolt a Flavon 
cégcsoport arra, hogy itt Európában 
szükség lehet egy olyan új típusú ét-
rendkiegészítőre, amellyel mindenki 
biztosíthatja számára létfontosságú, fő-
ként gyümölcsökben és zöldségekben 
fellelhető hatóanyagokat. Így született 
meg a Magyar FLAVON MAX termék-
család. 2004 óta van jelen a piacon. A 
Flavon cégcsoport egy család tulajdo-
nában lévő professzionálisan igazgatott 
vállalatot jelent.  Az alapítótagok Gaál 
László és Sziklás Johanna az évtizedek 
alatt szerzett hálózat építő és vállal-
kozói tapasztalataik vezetik sikerre a 
véget. Ifj. Gaál László a cég és hálóza-
tépítés világába született bele, képvi-
selve az Y generáció fogékonyságát az 
innovációra. 

A tudományos háttér szinté magyar. 
Prof. Dr. Habil Dinya Zoltán több, mint 
40 éve kutatja a flavonoidokat és viszi 
tovább Szentgyörgyi Albert Nobel díjas 
kutatónk örökségét. 2005 óta biztosítja 
a szakmai hátteret termékeink számá-
ra. Tanulmányait 1967-ben fejezte be a 
Debreceni Egyetemen, majd évtizede-
kig Prof. Dr. Bognár Rezső akadémi-
kus irányítása alatt végzett kutatásokat. 
Hosszú időt töltött a világ több orszá-
gában, számos kutatási programban, 
projektben vett és vesz részt ma is. 240 
tudományos publikációt és 8 könyvet 
írt. Munkája során a kórképek és beteg-
ségek megelőzése volt a fő cél és ma is 
fő vezérvonala a táplálkozással, élet-
móddal, táplálék-kiegészítéssel tenni az 
egészséges öregedésért. A tudomány öt-
vözve a népi hagyománnyal. „A termé-
szetből jön a betegség, de onnan jön a 
gyógyulás is.” (Prof. Dr. Dinya Zoltán)

A Flavon termékcsalád a törvényi 

szabályozással összhangban álló biz-
tonságos, egészségtudatos, eredeti ma-
gyar, többszörösen díjazott, gyümölcs 
és zöldség alapú étrendkiegészítők. A 
Flavon termékek segítik a szervezet sa-
ját antioxidáns rendszerének működé-
sét, alkalmazkodó képességét, és ezzel 
hozzájárulnak az un. oxidatív stressz 
betegségek rizikójának csökkentésé-
hez. A bennük található szinenergeti-
kus, növényi bioaktív vegyületek spe-
ciális védőhatásaikat kifejtve pozitívan 
támogatják génállományukat és sejtje-
ink egészségét, ezt számos tudományos 
publikáció bizonyítja. A legtöbb fo-
gyasztó számára harmonikus ízvilággal 
rendelkeznek, ízletesek és fogyasztásuk 
hozzájárul a szervezet lúgosításához, az 
egészséges lúgos táplálkozáshoz. 

Nem gyógyszerek, a szervezetre 
gyakorolt pozitív hatásaik nem azono-
síthatóak gyógyhatásokkal. A cél, hogy 
étrendkiegészítőink olyanok legyenek, 
amelyek támogatják az egészségtu-
datos táplálkozást, ami hozzájárulhat 
egy jobb genetikai információs tovább 
örökítéséhez. A helyesen megválasztott 
napi táplálékkal, étrendkiegészítéssel és 
életmóddal megvalósulhat az immun-
rendszer optimális működése, biológi-
ai óránk szinkronizációja, a genom - a 
szervezet teljes örökítő információjá-
nak – egészsége, a szervezet homeosz-
tázisának megőrzése.

„Az egészség egy ajándék, egy al-
kalmazkodó képesség, amit meg ta-
nulni megtartani. Ebben segíthetnek a 
Flavon termékek, melyek egészséges 
öregedésünk támogatói.” (Prof. Dr. Di-
nya Zoltán)

Minden kedves olvasónak kívánok 
jó egészséget! 

Fekete Istvánné Marika
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Egyházi sorok
-   A jegyesek, akik ebben az esztendőben szeretnének egyházi házasságot kötni minél előbb jelezzék ebbéli szándé-
kukat a plébániákon.
-   Keresztelési lehetőségek: Alpári templomban március 14. szombat 10:00
Újfalui templomban március 21. szombat 10:00
-   A nagyböjti időben keresztúti ájtatosságot végzünk: Alpári templomban csütörtökönként az esti szentmise előtt fél 
órával, Újfalui templomban péntekenként az esti szentmisék előtt fél órával.
-   Március 16-tól az esti szentmisék kezdési időpontja  18:00.
-   Nagyböjti gondolatok:
    A pusztaság a Bibliában a megváltás történetének kiváltságos helye. Ha Isten végig is vezette népét e kietlen 
földön, csak azért tette, hogy magához édesgesse, és elvezesse  a ‚’ tejjel-mézzel folyó” országba. A választott nép 
történetének ez az időszaka éppen ezért mély vallási tartalommal tölti meg a pusztaságot. A sivatag felidézi ugyan a 
rabságból kivezetett nép 40 évig tartó vándorlását, de ebben a pusztában Isten személyesen szólt hozzá. A pusztában 
vándorló nép, szívében reménységgel, tekintetét a jövő felé emelte.
    A Sínai-félsziget kietlen sivatagában adja ajándékul a Törvényt, és szövetséget kötve, igazi néppé formálja válasz-
tottait.
    A pusztaság a Bibliában nem jelent menekülést a civilizációtól, sem a magány felmagasztalását.  A zsidó nép szá-
mára ez a haladás, a rabságból a szabadságra való átmenet helye. Jézus is ide vonul vissza, hogy elcsendesedve Isten 
jelenlétében, jobban felkészüljön küldetésére, de ugyanakkor megküzdjön a kísértésekkel is.
A keresztények számára a magányba vonulás, a lelkigyakorlat nem jelent menekülést, mindig is az Istennel való 
igazi találkozás eszközét látták benne.
Az imádságos csendben,az elvonultságban az ember megtisztul ,mint egy olvasztótégelyben. Szemben találja magát 
önmagával, lehull róla a hamisság, a látszat leple.
Legyen az valóságos vagy lelki pusztaság az ember egyszeriben Isten közelében találhatja magát.

Új könyvek a könyvtárban
Almási Márta: Lila plüss mélykék díszítéssel
Csikász Lajos: Két fejedelemasszony (Rákóczi 2.)
Csikász Lajos: Az utolsó oroszlánkölyök (Rákóczi 
1.)
Lothar Deeg: Szentpétervár
Anna Ekberg: Kétség
Byung-Chul Han: A kiégés társadalma
Bert Hellinger: A forrás nem kérdi, merre visz az 
útja
Anne Kennedy: Aromaterápia kezdőknek
Julie Klassen: Az udvarház titka
James M. Kouzes: Vezetői készségek elsajátítása
Giles Kristian: Lancelot
Johanna Lindsey: Ördögből angyal (Locke család 
2.)
Johanna Lindsey: Az örökös (Locke család 1.)
Laura Mucha: Kit, miért, hogyan szeretünk?
Mary Jo Putney: Váratlan szerelem
Nora Roberts: A múlt nyomában
Eran Segal: Személyre szabott táplálkozás
Danielle Steel: Nemes harc
Erin Watt: When it’s Real: Igazán szerelem

Szeretném Önöket tájé-
koztatni a Gondozási Köz-
pont által nyújtott szolgál-
tatásról, - az idős otthoni és 
szociális étkeztetés szolgál-
tatás mellett, - házi segít-
ségnyújtást is végzünk!

A házi segítésnyújtás, 
olyan alapszolgáltatás, 
ami elsősorban időseknek, 
egyedül élőknek a segítése, 
az önálló életvitel fenntar-
tásában. Személyi gon-
dozás és szociális segítés 
formájában lehet igénybe 
venni. Az intézmény két 
szakgondozója végzi ezt a 
tevékenységet.

Ez a szolgáltatás hétfő-
től- péntekig és 550 Ft-os 
óradíj ellenében vehető 
igénybe. 

A kolléganők alapvető 
ápolási, gondozási felada-
tokat végeznek, (tisztálko-
dás, hajmosás, öltözködés, 
vérnyomás-, vércukormé-
rés) segítenek a ház kö-
rül, (tüzelőt visznek be, 
begyújtanak, télen elsöprik 
a havat, felsöprögetnek, 
elmosogatnak), ügyeik in-
tézésében segítenek (pl. 
felíratják a recepteket, ki-
váltják a gyógyszereket, 
bevásárolnak, csekket befi-
zetnek). 

A szolgáltatással kap-
csolatban bővebb felvilá-
gosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, 
Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, 
telefonon: 76/424 – 055 
számon.

Tisztelt Tiszaalpári
Lakosok!
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Testületi hírek
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete január 20-i ülésén 
Kajtár Anitát bízta meg 2020. február 
1-től a Gondozási Központ intézmény-
vezetésére a vonatkozó pályázati eljárás 
eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 
2020. március 31-ig – határozott időtar-
tamra.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete január 30-i ülésén a 
Települési Értéktár Bizottság 2019. év II. 
félévi munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadta.
- Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzata és Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata között 
Együttműködési Megállapodást köttetett.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvodánál az óvodavezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására 
pályázatot hirdet. A magasabb vezetői 
megbízás határozott időre, öt évre szól, 
2020. augusztus 16. napjától 2025. au-
gusztus 15. napjáig, a pályázat benyújtá-
sának határideje: 2020. március 31. 
- A képviselő-testület január 30-i ülésén 
a Mátyás király u. 2. sz. alatti orvosi ren-
delő bútorzatának és higiéniai berende-
zésének költségéről rendelkezett, melyre 
1.300.000 Ft-ot biztosít. 
- A Képviselő-testület január 30-án a 
2020. év I. félévi munkatervéről rendel-
kezett az alábbiak szerint: 
Február
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat 2020. évi költségvetésének módosítá-
sa – szükség esetén
2. Szervezetek, intézmények beszámoló-
ja az önkormányzat 2019. évi támogatá-
sának felhasználásáról. 2020. évi támo-
gatási kérelmek
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zatának 2020. évi költségvetése
4. Javaslat a település közterületeinek 
szépítéséről

Március
1. 2020. évi közbeszerzési terv
2. Beszámoló a Gondozási Központ 
2019. évben folytatott szakmai munká-
járól
3. Beszámoló a Tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodában 2019. év-
ben folytatott szakmai munkáról
4. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2019. 
évben folytatott szakmai munkájáról
5. Tájékoztató a külterületi és belterületi 
utak állapotáról és az időarányosan el-
végzett feladatokról
Április
1. Az önkormányzati költségvetés módo-
sítása – ha szükséges
2. Beszámoló az önkormányzat gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi és családse-
gítési feladatainak ellátásáról
Május
1. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásá-
ról, a költségvetés végrehajtásáról, pénz-
maradvány felhasználásáról döntés
2. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőr-
zésről
3. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár 
Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekről és az azzal kapcsolatos feladatok-
ról
4. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés 
tapasztalatairól, valamint a 2020/2021. 
nevelési év előkészületeiről; az óvodai 
nyári szünet idejéről, és a nyári szünet-
ben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatokról
5. Beszámoló a Halászati Társulás 2019. 
évi működtetéséről
Június
2020. évi II. félévi munkaterv elfogadása
Zárt ülésen: Javaslat a „TISZAALPÁR 
DÍSZPOLGÁRA” cím, a TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT 

díj és a TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉ-
GÉÉRT, „Bársony Mihály Díj” adomá-
nyozására
- A Képviselő-testület a 2020. évben 
megrendezni kívánt programokról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, azt az elő-
terjesztésben foglaltakkal megegyezően 
elfogadta.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete február 13-i ülésén a 
tiszaalpári 3119/5 hrsz-ú ingatlant értéke-
sítette a METÁL-MIKI 2019 Bt. – ügy-
vezető Gombár Miklósné, székhely 6066 
Tiszaalpár, Köztársaság u. 22. – részére 
700.000 Ft + ÁFA összeg, azaz 889.000,- 
Ft vételár ellenében.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szervezetek 2020. 
évi támogatását megtárgyalta és a pol-
gármester által javasolt összegeket támo-
gatta.
- A Képviselő testület a VP6-19.2.1-50-1-
17 kódszámú, Kiskunok Vidékéért Egye-
sület- Egészségügyi alapszolgáltatások 
és szociális alap- és szakosított ellátás 
fejlesztése a térségben című pályázat 
kapcsán érkezett kivitelezési tervezésre 
beérkezett árajánlatokat érvényesnek te-
kinti és javasolja Seres Balázs árajánlatát 
elfogadni, nettó 1.480.000 Ft értékben, 
egyúttal felkéri Dr. Vancsura István pol-
gármestert a szerződés megkötésére.
- A Képviselő-testület a polgármester il-
letményét megtárgyalta és elfogadta. Az 
összeg bruttó 548.400,- Ft/hó 2020. feb-
ruár 1-jétől.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a NKM Energia Zrt. 
közvilágítás üzemeltetési tevékenységé-
ről lévő tájékoztató megtárgyalta és kéri 
a hálózat felülvizsgálatát a szolgáltatás 
biztonságának és növelésének szüksé-
gessége érdekében, valamint a rövid 
ideig tartó áramszünetek megszüntetése 
miatt.

Új csoport alakult településünkön
A MEOSZ (Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsé-
ge) Küldöttközgyűlése még 2019. 
novemberében kizárta a Mozgás-
korlátozottak Bács-Kiskun Megyei 
Egyesületét az etikai szabályok sú-
lyos és folyamatos megsértése miatt, 
így a megyei egyesületbe tartozó 8 

csoport kiválásával, majd újjá szerve-
ződésével 2020. március 3-án Fülöp-
szálláson megalakult a Kecskemét és 
Vonzáskörzete Mozgásukban Korlá-
tozottak Egyesülete.  Az új egyesület 
célja, hogy felvételt nyerjen a ME-
OSZ-hoz. Az új egyesület tiszaalpári 
csoportja március 7-én alakult meg a 

Kádár Lajos Közösségi Házban. Je-
lenleg a 15 tagból álló csoport célja a 
megfelelő tájékoztatás és a tagok ér-
dekképviselete. 

A csoport várja az új tagok jelent-
kezését, melyet Laczkó Mátyásnál 
jelezhetnek a 06-20-390-34-78-as te-
lefonszámon!
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Tisztelt Tiszaalpári 
Lakosság!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete az EFOP 3.9.2-
16-2017-00009 számú projekt kereté-
ben ösztöndíj pályázatot ír ki.
Tanulmányi ösztöndíj támogatásban 
részesülhet az a pályázó, aki
- Tiszaalpár nagyközség közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezik és ma-
gyar állampolgár, és nappali tagozaton 
hazai középiskolában, 9-12. évfolya-
mon tanulmányokat folytat és a rende-
let hatálybalépését megelőző tanulmá-
nyi félévben legalább 3,00 tanulmányi 
átlageredményt ért el, vagy hazai fel-
sőfokú intézményben folytat nappali 
tagozaton tanulmányokat.
- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete méltányosság-
ból ösztöndíj támogatásban részesítheti 
azt a nappali tagozaton hazai közép-
iskolában, 9-12. évfolyamon tanul-
mányokat folytató tanulót is, akinek 
tanulmányi eredménye nem érte el a 
3,00 átlag tanulmányi eredményt, de 
hátrányos helyzetű.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, 
ha a tanuló:
- nyelvvizsgával rendelkezik,
- a rendelet hatálybalépését megelőző 
tanulmányi félévben legalább 4,00 ta-
nulmányi átlageredményt ért el,
- tanulmányi versenyen, sportverse-
nyen eredményesen vett részt.
Az ösztöndíj-pályázat benyújtási határ-
ideje: 2020. március 13. (péntek) 12.00 
óra. Ez a határidő jogvesztő.
A pályázat benyújtásához csatolni kell:
- a pályázati űrlapot kitöltve,
- az oktatási intézmény aktuális félévre 
szóló igazolását a tanulói/hallgatói jog-
viszonyról,
- a tárgyidőszakot megelőző lezárt fél-
év tanulmányi eredményét igazoló fél-
évi értesítő másolatát, felsőoktatásban 
tanulók esetén a vizsgaeredmények 
átlagát igazoló okiratot, elektronikus 
tanulmányi rendszerekből kinyomta-
tott, az intézmény által hitelesített do-
kumentumot.
Az ösztöndíj pályázatról az alábbi te-
lefonszámokon tud bővebb felvilágosí-
tást kérni:
dr. Menyhárt Anett jegyző: 0670/442-
3158
Turiné dr. Borvák Erzsébet aljegyző: 
0670/442-3156

Tavaszi véradás
Áprilisban újra lesz lehetőség véradásra településünkön! Április 22-én, 
9-12-ig várják az önkéntes véradókat a Magyar Vöröskereszt munkatársai a 
Művelődési Ház nagytermében!

SILVANIA KUPA 2020
A Silvania Étterem támogatásával és szervezésével megvalósuló sakk verseny 
célja, a bajnoki cím és helyezések elnyerése mellett Tiszaalpár és vonzáskörzeté-
ben élők baráti kapcsolatinak ápolása a sakk sporton keresztül. 

Nevezni a helyszínen 8:30-9:00 óra között vagy előzetesen Gálfi Mihálynál lehet 
telefonon: 06-20/528-4255. Nevezési díj: 1000,- Ft
Minden lelkes sakk rajongót szeretettel várunk március 14-én 9 órától!
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Múltbéli utazásunk ezúttal nem haj-
dani újságcikkel folytatjuk, hanem egy 
mondával, mely az ún. Csörsz-árokhoz 
kapcsolódik. A Csörsz-árok a Kárpát-me-
dence legnagyobb emberkéz alkotta épít-
ményének számít a maga 1260 km-es 
hosszával (nem egybefüggő, hanem több 
egymást átfedő árokról van szó). Az árok-
rendszer eredeti építőinek kiléte rejtély. 
Abban értenek egyet a kutatók csupán, 
hogy valamikor a Kr.u.4.századnál ké-
sőbb készülhetett, valószínűleg védelmi 
céllal. Ebben az időben szarmaták, illetve 
ha csak rövid időre is, hunok népesítették 
be a Duna-Tisza közét. Van viszont elmé-
leti lehetősége annak is, hogy a 6.századi 
avarok építették. És hogy mi köze Ti-
szaalpárnak a Csörsz-árokhoz? Csupán 
annyi, hogy a 19.század közepén Rómer 
Flóris azonosította először ezeket az ár-
kokat és megjelölt egy akkor valószínűleg 
még sokkal jobban látható szakaszt, mely 
napjainkra teljesen eltűnhetett. Ez az árok 
Bajától indul Kiskunhalas felett haladva 
Kiskunfélegyháza alatt a Tisza irányába 
fordul és valahol Tiszasas és Csépa kö-

zött metszi át a Tiszát, ahol az folytatódik 
Szelevényig egészen a magyar-román ha-
táron túlra. Az árok Tiszaalpár alatt mehe-
tett el valahol, helye mindmáig ismeret-
len. Szerény véleményem szerint valahol 
a csongrádi határúton futhatott végig. És 
most lássuk milyen monda kapcsolódik 
ehhez az építményhez, mely avar eredetre 
utal:

„Réges-régen, még a magyarok hon-
foglalása előtt, amikor Pannónia földjén 
a longobárdok éltek, a nép felett Rád 
király uralkodott. Ez a király valóságos 
óriás volt, rettegett tőle mindenki. De 
Frigyes király erős sereggel megtámadta, 
s ekkor Rád is fegyverbe szólította a né-
pét. Üzent szövetségesének, Csörsz avar 
királynak is, hogy nagy bajában segítse 
meg. El is jött Csörsz király minden ha-
dával, és együtt úgy megverték Frigyes 
király seregét, hogy hírmondó sem ma-
radt belőle. Amikor a csatának vége lett, 
Rád király nagy lakomát rendezett királyi 
palotájában. Patakokban folyt a bor, s ak-
kora volt a jókedv, hogy még a sánta is 
táncra kerekedett. Egyedül Csörsz király 

nem táncolt, egyre csak a szép Délibábot, 
Rád király csodaszép lányát nézte. Hiszen 
nézhette is, mert olyan szépet még nem 
látott. Addig-addig nézte a szép lányt, míg 
egyszer azt mondta a királynak: - Orszá-
godat, népedet a pusztulástól megmentet-
tem, mármost add nekem a lányodat, fele-
ségül kérem. – Legyen a tiéd, de csak úgy 
adom, ha vízen viszed haza. Megértette a 
szót az avar király, hogyne értette volna! 
Mindjárt hozzáfogott egész népével: fo-
lyómedret ástak, hogy vízen vigyék haza 
az új asszonyt. Folyt a munka éjjel-nap-
pal, mélyítették a medret, ásták az árkot. 
Amint javában dolgoztak, egyszer csak 
nagy vihar kerekedett. Csapkodott az is-
tennyila, s hát egyszerre az ég tüzes vil-
láma leütötte lováról Csörsz királyt. Az 
avarok királya abban a helyben meghalt. 
A munkát mindjárt abbahagyták, de em-
lékét őrzi Ároktő község, ahol a nép meg-
szállt. Az árok ma is az avar király nevét 
viseli, Csörsz árkának hívják.” (Lengyel 
Dénes feldolgozása)

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:
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Bedolgozó munkatársat keresünk, pamut anyagok varrásához. 
Elérhetőség:06205903346.

Tájékoztatás
„Szeretném tájékoztatni a 
tisztelt lakosságot, hogy az 
I. számú Háziorvosi Ren-
delő újranyitását követően 
az eddigi 06-76-598-856, 
06-76-598-855 vonalas tele-
fonszámok megszűntetésre 
kerülnek.
Az telefonos elérhetőségem, 
mely évek óta párhuzamosan 
a vonalas telefonszám mel-
lett eddig is elérhető volt: 
06-30-434-0757.”

Dr. Vancsura Zoltán
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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 háziorvos: 06-30-434-0757

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

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

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

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

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

B/PHF/909/Ba/92
Apróhirdetések leadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartási időben.Ahirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk.Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.Csakhirdetési
szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

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

* Babakocsi eladó. 6 hónapos kortól, dönt-
hető háttámlával, könnyű, összecsukható. 
Tel: 30/295-1986

* Puli kiskutyák eladók! Érd: 30/873-2403
* 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 vásá-
rolható: Mikulásra, karácsonyra! Cím: Tisza-
alpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 710 21 53

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

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

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

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

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

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

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

* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentke-
zését várom. Tel.: 30/430-8146

* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, 
palackos gáztűzhely, Zepter porszívó, mobil 
gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-3095

* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós kony-
habútor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 
2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 

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

* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső 
házrész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, 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

* Eladók szekrénysorok, ülőgarnitúra, fa-
gyasztóláda, szőnyegek. Érd.: 76/424-092, 
06/20/918-2930

* 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.

* Ajtó félfástól eladó. Érd.: 76/715-725
* Tiszaalpáron családi ház eladó.  Érd: 

30/511-9350
* Egy újszerű QUANT félvezető-lézeres 

terápia féláron, és egy mini hangfal (erősítő) 
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 Tiszaal-
páron. 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 
eladók. Tel: 06703141988

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. 
u. 47. szám alatt. Tel.: 20/227-23-24.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. 
u. 17. szám alatt. Tel.: 06/20-592-44-06.

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

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

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

* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjani-
ch 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

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres

a következő munkakörre:
takarító, lovász,

biokertészeti vezető 
A jelentkezési dokumentum:

fényképes önéletrajz, amelyet az
alllas@nepfolakitelek.hu e-mail címre

küldhet meg vagy leadhat az
Intézmény portáján.

Kérjük, jelentkezésében adja meg,
hogy melyik munkakör érdekli.



16. oldal                                                            2020. március

A szakkör Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat támogatásával, az EFOP-1.5.3-16  kódszámú  

„ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” nevű pályázat 
keretein belül valósul meg. 

 

 

:   A csillagok életútja – Ugye ismerős a mondás: „porból vagyunk, és 

porrá leszünk” ? Aki részt vesz ezen a programon, annak új értelmet fog nyerni ez a bibliai   
idézet. Közben megismerkedünk a csillagok születésével, életével, halálával. Megtudjuk  

hogyan és mikor született Naprendszerünk, és meddig élhetünk itt a Földön. 
 

 
 

KOCSMAKVÍZ 
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak 

 
Időpont: 2020. március 13. péntek 
     18:00-20:00 

                 Helyszín: Parti Üdülő és Presszó  
           (6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 18.   

 

2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk 16 éves kortól.  
                     Jelentkezni Gulyás Andrásnál a 0670/442-3155-ös 

   számon, vagy a muvhaz@tiszaalpar.hu e-mail címen lehet. 
A győztes csapat nyereményben részesül! 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat támogatásával az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 
 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tiszakécskei járásban” megnevezésű pályázat keretén belül 

valósul meg.  


