
- Hogyan értékelné Polgármes-
ter Úr a 2021-es évet?

- Nemcsak a tavalyi, hanem az 
azt megelőző évben is problémánk 
volt, hogy állami támogatást nem 
kapunk, mivel 5000 fő felett van a 
település, így nem tudunk pályázni 
a Magyar Falu Programban, mert 
abban csak 5000 fő alatti települé-
sek vehetnek részt. A helyi önkor-
mányzati választások évében 5000 
fő alatt voltunk, annak megfelelően 
történt a választás, azóta mindig fö-
lötte vagyunk.

A legutóbbi választókerületi pol-
gármesteri találkozó alkalmával 
irigykedve hallgattam, hogy a 24 vá-

lasztókerületi településből 20 telepü-
lés tudott pályázni, 4 település, ami 
5000 fő felett van (Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Izsák és Tiszaalpár) 
nem. Az a gond, hogy mi a kisvárosi 
programban lennénk benne, ami 5000 
és 10000 fő között van, az pedig évek 
óta nincs kiírva. Éppen ezért gon-
doltam arra, hogy a miniszterelnök 
úrnak írok egy levelet, hogy segítsen 
nekünk, hiszen kevés olyan település 
van ennyire labilis helyzetben (hol a 
pályázati határ alatt vagy éppen fe-
lett egy kevéssel), ahol a lakossági 
létszám ennyire képlékeny, ami miatt 
elesünk a pályázati lehetőségektől.

Folytatás a 2. oldalon.
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Tiszaalpári Hírmondó

2021. december 18-án 17.00 órától 
karácsonyi vásár került megrendezésre 
a Helyi Termelői Piac területén. A helyi 
közösségek az adventi vásáron forralt 
borral, teával meleg ételekkel, sütemé-
nyekkel kedveskedtek a látogatóknak. 
A Szentkúti Tej jóvoltából kakaót is 
lehetett kóstolni. A sok-sok finom étel 
és ital mellett kézműves vásáron szebb-
nél-szebb ajándékokat lehetett vásárol-
ni.

A helyszínen a szervezők fotósarkot 
rendeztek be, ahol ingyenes karácsonyi 
fotózásra invitálták a jelenlevőket. Az 
adventi koszorú negyedik lángját 18.00 
órakor Bártol Réka, az Áldott Légy Te-
remtésvédelmi Egyesület elnöke gyúj-
totta meg. 

További fotók a 3. oldalon.

Adventi forgatag második alkalommal

Évértékelő és előretekintő
Dr. Vancsura István polgármesterrel
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Évértékelő és előretekintő Dr. Vancsura István polgármesterrel
Folytatás az első oldalról.

Éppen ezért olyan beruházásokra 
nem tudunk pályázni amire szükség 
lenne. A belterületi szilárd burkolatú 
utaknak kb. 60-65 %-a van készen, a 
többit jó lenne folytatni. Az Önkor-
mányzat költségvetése sem áll olyan 
jól, hogy ezekre pénzt tudjunk áldozni. 
A gépjárműadót elvették tőlünk, ami az 
előző évek átlagát nézve cirka 25 mil-
lió Forint. A Gondozási Központot tá-
mogatnunk kell kb. 15 millióval, mert 
25 fővel működve abszolút gazdaság-
talan, a gazdaságosság határa 70-80 
fő körül van. Az előző TOP-os pályá-
zatból több dolgot tudtunk megvaló-
sítani: az általános iskola energetikai 
felújítását, a II.  számú orvosi rendelő 
rendbetételét, valamint a kerékpárút 
beruházását. Van egy mostani pályázat 
ahová a Nagy-György tanya felé veze-
tő utat, a Kiskunfélegyházára vezető 
utat a Petőfi utca végétől, valamint a 
Zárdatemplom felé vezető utat tettük 
bele a tervezésbe, amit önerőből kellett 
megcsinálni, csak a tervek elkészítése 
került 15 millió Forintba. A pályázat 
bent van, hogy nyer-e vagy nem azt 
még nem tudjuk, de muszáj pályázni, 
mert e nélkül esélyünk sincs. A tava-
lyi évben ezek voltak a fő feladataink, 
a települést továbbra is igyekszünk 
szépíteni, de jó lenne, ha a virágosí-
tásba a lakosság is bekapcsolódna a 
saját területén. Utca táblák, házszám 
táblák hiányoznak a településen, ebbe 
is kellene előre lépni. Az üdülőterületi 
utak állapotát is rendbe kell tennünk, 
célunk, hogy ott is ki tudjuk építeni a 
szennyvízhálózatot. 

 Van egy másik probléma, amiben 
nem tudunk sajnos segíteni, ez az el-
vándorlás, nagyon sokan mennek más 
településekre dolgozni, a településen 
a helyi adottság a mezőgazdaság len-
ne, amit a kormány, mint munkahelyi 
lehetőség nem igazán vesz figyelem-
be. Magyarország igen nagy területe 
mezőgazdaságra alkalmas, erre több 
figyelem kellene, ezt mi nem tudjuk 
sajnos befolyásolni. Szerencsére az 
utóbbi években az óvodai gyermek 
létszám megnőtt, ez valószínű, hogy 
a CSOK következménye, de ez adja 
a feladatot nekünk is, csoportszobá-

val kell bővítenünk az óvodát. Gond 
az iskolai gyermekétkeztetés is, kicsi 
a jelenlegi konyha, korszerűtlen. Két 
lehetőségünk van, az első, hogy az 
iskolával szemben lévő volt szolgála-
ti lakást felújítjuk és kibővítjük vagy 
lebontjuk az épületet teljesen és a he-
lyére építtetünk egy új korszerű 500 
adagos konyhát a mai körülményeknek 
megfelelően. A mostani konyha épüle-
te régen egy lakóépület volt, abból lett 
átalakítva, így érthető, hogy miért nem 
felel meg a jelenlegi szabályoknak. 

- Milyen lehetőségek vannak a 
2022-es évre?

2021. december 31-én lejárt a 
BÁCSHOSZ 15 éves szerződése, 
gyakorlatilag a Holtág visszajött a tu-
lajdoni közösség kezébe. A tulajdoni 
közösség úgy áll össze: hogy Tiszasas 
32 hektár, Magyar Állam 51 hektár és 
Tiszaalpár 54 hektár területet birtokol. 
Sikerült Tiszasassal megállapodni, 
hogy ők nem kívánnak a működtetés-
ben részt venni, megvettük a részüket, 
így van a mi Önkormányzatunkak 63 
% -os jogosultsága. A Magyar Állam 
részéről nem kaptunk még választ 
arról, hogy részt kívánnak-e venni a 
működtetésben. A Képviselő-testület 
nem akar élni a működtetéssel, ők át 
akarják adni az Alpári Tisza Horgász 
Egyesületnek azt, amivel én nem értek 
egyet több szempontból sem. Az Al-
pári Tisza Horgász Egyesület az egyik 
legjobb civil szervezet, de nem gazdál-
kodtak, nincsenek meg az ahhoz szük-
séges feltételeik, az Önkormányzatnál 
inkább megvannak ezek, hiszen van-
nak gépeink, embereink. Ennek elle-
nére készült az alpolgármester úr által 
egy előterjesztés, amelynek a lényege, 
hogy „tartsuk is meg” meg „adjuk is 
át”. A jogszabályok szerint az önkor-
mányzati tulajdon az ugyanúgy nem-
zeti tulajdon, mint az állami tulajdon, 
ennek hasznosításról több törvény is 
rendelkezik. Többek között a 2011. évi 
CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 
a 2011. évi CLXXXIX. Önkormányza-
ti törvény, a Halgazdálkodásról szóló 
2013. évi CII. törvény. Mind a három 
törvény egyértelműen azt mondja, 
hogy amennyiben a tulajdonos nem 
akarja működtetni, akkor ki kell írni 

pályázatra. Ha ez ki lesz írva pályázat-
ként, akkor az egyesület nem tud pá-
lyázni, vélhetőleg az előző hasznosító 
vagy más, bármilyen társaság haszno-
sítaná a vizet. Én azt gondolom, hogy 
még mindig jobb, ha itt van nálunk a 
működtetés joga. Sok mindent lehetne 
a Holtággal kezdeni, de úgy gondolom 
meg tudnánk oldani, lenne lehetőség 
az állami vízterület áthozatalára. Mű-
ködtesse az Önkormányzat, három dol-
got kell akkor megoldani, egyrészről a 
halőrzést, a jegyek árusítását és a hala-
sítást.  A jogszabály szerint ezt a három 
feladatot kell megoldania a tulajdonosi 
közösségnek, ha ő maga kívánja azt 
működtetni, ha nem, akkor nyilvános 
pályázatot kell kiírni és akkor ezeket 
a feladatokat a nyertes látja el. Én ezt 
nem szeretném, ha egyszer már van 
lehetőségünk, persze mindig van koc-
kázat, gondok vele, de azért vagyunk, 
hogy ezeket megoldjuk. 

2025-ben lesz Alpár 950 éves, el 
kellene már mozdulnunk ebbe az irány-
ba, hogy erre felkészüljünk. Én már 
megkerestem Lezsák Sándor képviselő 
urat, hogy segítsen az elképzeléseink 
megvalósításában. A testület megbízott 
egy személyt, aki egy tervezőcsoport 
segítségével Alpár központi részéből - 
ami az Önkormányzat mögött áll – egy 
látványosságot hozzon létre, ami a falu 
történelmi múltjához és az évfordu-
lóhoz kapcsolódik. Két dolog merült 
fel, az egyik egy Országos Kosárfonó 
Kiállítás, a másik pedig egy Országos 
Halászati és Horgászati Múzeum. Erre 
kellene felépíteni a projektet, valamint 
az itt lévő utak és park felújítását kelle-
ne megoldani, átalakítani. 2022-ben a 
terveknek készen kell lenni, aminek a 
megvalósítása 2023-2024-ben fog be-
következni. 

Én bízom, hogy ebben az évben is 
meg tudjuk tartani a szokásos községi 
rendezvényeinket, szeretnénk az El-
származottak Találkozóját, valamint a 
Gyermeknapot is megszervezni, ame-
lyek az utóbbi években sajnos a járvá-
nyügyi helyzet miatt elmaradtak. 

Ezúton kívánok a településünk 
valamennyi, és megszületendő lakó-
jának egészégben megélt Boldog Új 
Évet!
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A rendezvény a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú, „Ti-
szaalpár- Lakitelek- Nyárlőrinc közösségfejlesztése” nevű pályázat keretén belül valósult meg. 

Adventi forgatag második alkalommal

90. születésnapján köszöntötték
December 17-én dr. Van-

csura István polgármester úr 
és Turiné dr. Borvák Erzsébet 
aljegyző asszony ellátogatott 
a Gondozási Központba, ahol 
Benke Imréné Varga Marika 
nénit köszöntötték 90. szüle-
tésnapján. E jeles alkalomból 
egy virágcsokrot és egy, - az 
Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt - emléklapot adtak át 
a részére. Az ünnepségen Kaj-
tár Anita, a Gondozási Központ 
vezetője egy szép orchideával 
kedveskedett Marika néninek, 
aki 2020. augusztus óta lakója 
a Gondozási Központnak.
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Terápiás munkatársait díjazta a Katolikus Szeretetszolgálat

“A Katolikus Szeretetszolgálat 
Szörényi Gábor jezsuita papról 
elnevezett díját hálaadó szentmise 
keretében adták át Budapesten, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia irodaházában december 
17-én.

Idén tizenhárom terápiás mun-
katársuk tevékenységét ismerték 
el, Küsmödi Teréz mentálhigiénés 

szakember, a Názáret Otthon mun-
katársa vehette át a fődíjat.

Bartucz Istvánné, a tiszaalpári 
PAX Otthon terápiás munkatársa 17 
éve végez odaadó munkát, kezdetben 
ápolóként, majd foglalkoztatóként 
késztetést érzett a szociális asszisz-
tens és mentálhigiénés asszisztens 
szakképzés megszerzésére.

A Szörényi Gábor-díjat két éve 

alapította a Katolikus Szeretet-
szolgálat abból a célból, hogy el-
ismerje intézményeiben dolgozó 
munkatársai kiemelkedő emberi, 
szakmai és lelki teljesítményét. A 
kitüntetettek tavalyelőtt az ápolók, 
tavaly a technikai személyzet kö-
réből kerültek ki.”

Szöveg és a képek forrása:
Magyar Kurír

Felavatták Hevesi Dénes Árpád „Egység”
nevet viselő köztéri alkotását

2021. december 21-én a Téli 
napforduló ünnepén felállításra 
került az Árpád Fejedelem Mű-
velődési Ház előtt Hevesi Dénes 
Árpád „Egység” címet viselő al-
kotása. A remekmű alapját egy 
festmény adta, ennek köszönhető-
en készült el a „szobor”. A kivite-
lezésben Hevesi Dénes mellett Ju-

hász József segédkezett. Ő végezte 
a hegesztést, magát a festést a mű-
vész szerette volna lebonyolítani, 
de kivitelező társával úgy döntöt-
tek, hogy mégis csak időtállóbb, 
ha egy profi autófestő hajtja végre 
a munka ezen fázisát. Az alkotáson 
az alábbi felirat olvasható hagyo-
mányos és rovásírással is: „Egy 

Isten, egy nemzet, egy haza, egy 
akarat.” Az átadáson dr. Vancsu-
ra István polgármester, majd Vén 
Zoltán köszöntötte az egybegyűl-
teket. A szobor leleplezése után a 
jelenlévők Vén Zoltán előadásán 
ismerhették meg az alkotáson rejlő 
jeleket és feliratokat, amelyek ro-
vásírással íródtak.
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Helyi identitás és kohézió erősítése
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú projekt

„Tiszaalpár- Lakitelek- Nyárlőrinc közösségfejlesztése”
Helyi hagyományok feltárása „Régi szép emlékek”

Szilveszteri hagyományok

A szilveszteri hagyományok év-
századok óta jelen vannak különbö-
ző kultúrákban. A magyar kultúrában 
hatalmas szerepe van a különféle ba-
bonáknak. Őseink egytől egyig betar-
tották ezeket a hiedelmeket, és nagy-
jából mindennel kapcsolatban volt 
nekik valami kis babonájuk.

Az egyik legismertebb téma talán 
az evés és ivás. A régi magyar babo-
na szerint, ha nem falunk fel mindent 
szilveszterkor, akkor az új esztendő-
ben sem fogunk hiányt szenvedni. 
Tehát ajánlatos hagyni ételt a hűtőben 
meg a kamrában. Szilveszterkor és 
január elsején érdemes az aprópénz-
hez hasonló lencsét enni, ez ugyanis 
szerencsét és gazdagságot hoz. Aki 
nem szereti a lencsét, egyen babot, 
rizst, vagy kölest, és a biztonság ked-
véért rakjon pár szem lencsét a zse-
bébe. Baromfit nem ajánlatos enni, 
úgy ahogy pulykát sem, mert míg a 
baromfi elkaparja a szerencsét, addig 

a pulyka haragot gerjeszt. A halat is 
ideális kerülni annak érdekében, hogy 
a szerencsénk el ne ússzon. Kivéve, 
aki vízparti településen él, mert akkor 
a halpikkelyek száma egyenlő arány-
ban áll pénztárcánk bőségével. Ser-
téshúst viszont igenis érdemes enni, 
mivel a disznó előtúrja nekünk a sze-
rencsét. 

Szerencsét hoz, ha megtöltjük 
a kávétartót, cukortartót, sótartót, 
borstartót, lisztes edényt. Ha ezek 
tele vannak, egész évben bőségben 
élünk, de ha üresek, akkor szükséget 
szenvedünk ezekben a dolgokban. A 
lányok körében igen népszerű volt a 
gombóckészítés. Szilveszter éjjelén 
a lányok készítsenek gombócokat és 
mindegyik gombócba tegyenek bele 
egy papír cetlit, rajta egy férfinévvel. 
Éjfél után tegyék fel főni, és amelyik 
gombóc először feljön a víz tetejére, 
az abban rejlő férfinév lesz a leendő 
férj neve. 

De nem csak étellel és ivással kap-
csolatos babonáink vannak. Rengeteg 

van házimunkával is kapcsolatban. 
Mint például Szilveszter napján nem 
szabad teregetnünk, így mosnunk 
sem, mivel teregetés közben kiráz-
zuk a gazdagságot; és ne öntsük ki 
a szemetet sem, mert kiöntjük vele a 
szerencsét a házból. Január elsején ne 
vigyük ki a szemetet, mert azzal ki-
dobnánk a szerencsénket. 

Az egészséggel kapcsolatban is 
rengeteg hiedelem van. Egyik a sok 
közül, mégpedig, hogy szilveszter 
éjjelén azért kell minél nagyobb zajt 
csapni, hogy elűzzük az ártó szelle-
meket és a betegségeket. Szerencsére 
erre számos eszköz a rendelkezésünk-
re áll: duda, trombita, petárda, tűzijá-
ték stb. 

Sajnos a fiatalok már nem igazán 
tartják ezeket a hagyományokat. Mára 
már csak nagyszüleinktől, szüleinktől 
hallunk ezekről a babonákról. Remél-
hetőleg, ha ezeket a hagyományokat 
gyermekeinknek átadjuk, a későbbi-
ekben még talán fennmaradnak.

Novák Dorka Zsófi

Évek óta hagyomány települé-
sünkön, hogy a Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat a helyi vál-
lalkozók és a Képviselő-testület 
közös összefogásával jótékonysági 
ebédet szervez a rászorulóknak. A 
december 22-i ebéden a jelenlegi 
járványügyi szabályok miatt az étel 
helyben történő elfogyasztásra nem 
volt lehetőség, ezért a szervezők 
azt kérték, hogy az ebédre érkezők 
az elvitelhez szükséges edényről 
maguk gondoskodjanak. Az ízletes 
babgulyást Tiszaalpár Nagyközség 
Konyhájának dolgozói főzték, majd 
osztották szét. A leveshez szükséges 
húst az Alpári Tisza Vadásztársa-

ság ajánlotta fel, a többi hozzávalót 
pedig a helyi vállalkozók biztosí-
tották. Az étel mellé természetesen 
egy kisebb csomag is járt, amelyben 
néhány szelet kenyér, narancs és 
szaloncukor is meglapult a Képvise-
lő-testület tagjainak köszönhetően.

Ezúton is köszönetet fejezünk ki 
a felajánlásért az alábbi személyek-
nek:
Alpári Tisza Vadásztársaság
Tiszaalpár Nagyközség Konyhája
Farkas Csaba és Farkas Anikó
Barna Sándor
Tiszaalpár Nagyközség Képvise-
lő-testülete és az Önkormányzat 
dolgozói

Karácsonyi jótékonysági ebédEgy éves
a Mama boltja

Indulásának első évfordulóját ünne-
pelte december 18-án a Mama boltja! 
Gratulálunk a bolt tulajdonosának és 
vezetőjének, Bársony Klárának! Sok-
sok eredményes esztendőt kívánunk!
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1. Adjon isten minden jót az új esz-
tendőben!
Szeretetet boldogságot mely átöleli a 
világot.
Sok erőt és békességet, reményt, hoz-
zá egészséget.
Harmóniát nagy mosoly ki elűzi a 
zord komort.
Terveket sikereket. Harag mentes éle-
tet.
Feledhetetlen perceket mely élteti a 
lelkedet.
Összetartást figyelmet.
Kacagó elégedett gyermeket.
Vidámságot mókázást.
Hóban egy nagy szánkózást.
Csodálatos ízeket.
Szép virágzó kerteket.
Erdőkbe sok nagy fát ettől gyógyul a 
világ.
Legyen veled a hited céljaid elérheted.
Álmaitok valóra váljon.
Szeretettel kívánom!
Az Új Esztendőben!

2. Új évi fogadalmak.
Elérkezett az új esztendő.
Fogadalmakkal a teendő megnő.
Ígérsz magadnak nyugodtabb napo-
kat.
Szép boldog perceket stabil alapokat.
Megfogadod idén kevesebbet eszel.
Így a testednek energiát veszel.
Ki gondolod elég volt a punnyadás.
Holnaptól jöhet a minden napi futás.
Átváltoztatom az egész életem.
Lendület az nagy és az ígéretem.
Többet leszünk együtt a családdal,
kint a levegőn nem a szobában.
Sikereket is képzelsz magadnak,
de a tervek néha tervek maradnak.
Idén én leszek a nagy megmondó.

Kiállok magamért ez lesz forma bontó.
Megbeszélem terveimet majd a fő-
nökkel,
ne legyen úgy mindent Ő dönt el.
Gyerekek sem állhatnak folyton tótá-
gast,
felforgatva ezzel az egész házat.
Sokat leszek levegőn ápolom a kertet,
feldolgozom, ami a kertben megter-
mett.
Nem fogok rohanni körülöttem rend 
lesz,
de jön a taposó malom és letepernek.
Ha időm engedi sokat gyalogolok.
Eljàrok edzeni, a konyhában szorgos-
kodok.
Megyünk színházba, nagyokat kirán-
dulunk.
Jön a szembesítés majd kiábrándu-
lunk.
Többet fogok törődni magammal.
Legyek szép, s legyen aki magasztal.
Oly sokat szeretnék tenni ebben az 
évben.
Rengeteg terv megvalósuljon végre.
Lassan rájövünk ez a sok felesleges.
Ha van hitem, erőm bármi lehetséges.
Elég azt kérnem egèszséges legyek,
onnantól  megmozgatom a magas he-
gyeket.
Lassan haladjunk, de biztosan előre,
Jusson elég idő az új esztendőre.
Legyen célom, akaratom, kitartásom,
Mellé egy cinkos párom, kispajtásom.
Ne akarjunk mindent egyszerre.
Csak így úszhatunk ki a csendes ten-
gerre.
Boldogan tervezzünk valósítsunk ál-
mot.
Mind ez teljesült-e?
Egy év múlva meglátod!  

Szabóné Ági

Januári versekA KÖNYVTÁR
ÚJ KÖNYVEI

Hans Christian Andersen: Mesék és 
történetek I.
Benkő László: Mátyás fia, Corvin 
János II.
Borzák Tibor: Rokonom, Petőfi
Diney Costeloe: Az űzött család
Cseke Lajos: A Kárpátok farkasai
Életbátorság
Fedina Lídia: Tőről vágott magyar 
ember
Fodor Gábor: Politikai virológia
Sara Gay Forden: A Gucci-ház
Patrícia Gibney: Elhantolt angyalok 
(Lottie Parker 8.)
Rosalie Ham: A ruhakészítő
Illisz Ákos Csaba: A páduai
Natalie Jenner: A Jane Austen társa-
ság
Julia Kelly: Az utolsó kert Angliában
Kenyeres András: Figyelemkontroll
Lars Kepler: Tükörember
Christine Kerdellant: Eiffel titkai
Keresztes Bianka: Kvíz az életem
Leiner Laura: Állj mellém!
Freda Lightfoot: A borostyán őrzője
Bruce H. Lipton: Szeretetteljes kap-
csolatok
Adriana Locke: Crank- A kurblis: 
Gibson fiúk 1.
Nemere István: Kedves lehallgató-
ink!
Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat
Soltész Béla: Az Eldorádótól az An-
tillákig
Surányi Miklós: Egyedül vagyunk
Urbánszki László: Anno Domini so-
rozat
(1. A lándzsa nemesei
2. A dalmát háború
3. Az Arany Horda árnyékában
4. A Nyugat ura)

2021. évi fogási napló leadási 
ideje február 28.!

A fogási naplóban összesíte-
ni kell vízterületenként és hal-
fajonként, valamint összegezni 
kell a horgászattal eltöltött na-

pok számát! A határidőn túl le-
adott, hibásan kitöltött vagy le 
nem adott fogási napló esetében 
a mindenkori díj kétszeresét kell 
fizetnie!

Államijegy és területi jegyek 

értékesítése a Brekeke Horgász és 
Kisállateledel üzletben!

Minden horgásztársunknak 
Boldog Jó Fogásban Gazdag Új 
Évet Kívánunk!  

Alpári Tisza HE

HORGÁSZ HÍREK
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ALPÁR ANNO:
Január hónapra egy műalkotás 

számba menő, rejtélyes cikkel kö-
szöntjük az újévet. Az írást a Pajtás 
c. újság 1968-as számában talál-
tam. Bár ez nem is volt olyan rég, a 
benne foglalt történet viszont az. A 
cikknek nem volt címe, csupán né-
hány kép, melyeknek lehet, hogy 
magához a történethez is köze van, 
ám ebben nem vagyok biztos. Áll-
jon itt változatlanul, mindenféle 
előszó és magyarázat nélkül: 

„Öntötték az esőt a komor, feke-
te felhők, s villámok hasították da-
rabokra a gyászos eget. Háborgott 
a természet azon az éjszakán. Fenn 
a dombtetőn, kegyetlen, sürgető 
parancsra gödröt ástak a fogoly 
kommunisták. Talán sejtették is, 
hogy a saját sírjukat. Aztán gyilkos 
fegyverek hangja vegyült a dörgő 
vihar zajába. Hősök életét oltot-
ták ki. Héjjas Iván hóhérlegényei 
siettek végrehajtani a parancsot. 
Nem azért, mert minél hamarabb 
túl akartak lenni aljas tettükön — 
hanem mert ítéletidő volt es az eső 
a nyakukba csorgott. Valaki pedig 
egész életében hálával gondol arra 
a nagy viharra. Valaki, aki nem 
halt meg a sortűzben. Amikor a 
zuhogó eső élesztgetésére felesz-
mélt, maga is alig hitte, hogy él. 
Menekülni! –villant agyába a gon-
dolat. – Menekülni, amíg éjjel van, 
amíg vihar tombol! Ahogy meg-
mozdult, kínzó fájdalom nyilalt a 
testébe. Érezte, több helyen is se-
bet ejtettek rajta. Körülnézett a vil-
lámok fényében. Mellette barátok, 
elvtársak feküdtek némán. Felet-
tük a szélben jajongva hajlongtak 
a fák. Összeszedte erejét és kúsz-
ni kezdett a lejtőn, a Tisza felé. 
Lassú, küzdelmes út volt ez, fájt 
minden mozdulat. Bármennyire is 
borult az ég, a hajnal mindig vilá-
gosságot hoz. Amikor a menekülő 

meghallotta a Tisza csobogását, a 
tájat már derengő szürkeség ölel-
te. –Ott, a bokrosban megpihenek 
–nézett vágyakodva a parti füzes 
felé. A teste talán már nem is bírta 
volna, de akarat, céltudatosság, re-
ménység fűtötte. A bokrok között 
egy kidőlt fatörzs mellé húzódott 
és elaludt. Amikor felébredt, már 
napfény bújt át a föléje hajló ágak 
között, ezüstösre festette a levele-
ken rekedt esőcseppeket. Esőcsep-
pek? Gyöngyök! Szabadsága első 
percében ez a játékos gondolat ju-
tott eszébe. De aztán mindjárt azon 
töprengett, hogy is menekül majd 
tovább? Megvárhatja-e az éjjelt 
— hiszen úgy érzi, láza van, nem 
tud mozdulni. Lehet, hogy minden 
hiábavaló volt? Ismerős zaj ütötte 
meg a fülét. Távoli ajtócsapkodás, 
durva beszéd, vezényszavak. Ré-
mülten döbbent rá, hogy nem ju-
tott messzire a rabháztól, ahol he-
tekig fogva tartottak. Elkeseredett 
gondolatainak viaskodását

léptek koppanása szakította 
félbe. Óvatosan kémlelt a hang 
irányába. Kinn a dűlőúton egy fiú 
közeledett. Szakadt ruhájú, kócos 
gyerek.— Tíz-tizenkét éves lehet. 
Vagy több? Mi lenne, ha szólnék 
neki? Segít-e vagy visszaszalad és 
elárul?— Kockáztatni kell... igen. 
Egyedül nem tudok továbbmenni. 
–Gyere ide, te fiú! –fordult felé se-
gélytkérő hangon többször is. A fiú 
megtorpant, riadtan nézett a bok-
rokra és úgy látszott, vissza akar 
futni. –Segíts rajtam! Sebesült va-
gyok –könyörgött megint. És ak-
kor a fiú lelkiismerete megszólalt. 
Bebújt a bokrokba, s csak nézett 
egy darabig némán, kerekre nyitott 
szemmel a sáros ruhás sebesült-
re. –Onnan? –kérdezte suttogva és 
fejével a rabház felé intett. –Igen. 
Segítenél? Menj el Alpárra! Ott la-

kik a feleségem, mondd, meg neki, 
hogy élek, s jöjjenek ide értem. 
Elmész? –El! Bízott benne, de 
szüntelenül elfogta a kétség: kik-
nek szól a fiú? Amikor az alkonyat 
leszállott a tájra, barátok jöttek.  
Szőlőillat lebeg az Alföld homokja 
fölött, s a mező lila szalmavirágja 
is jelzi már, hogy ősz jött a Tisza-
partra. De a Nap még nyarat fül-
lent, ahogy felkísér bennünket a 
dombra. ott fenn a dombon járunk 
a lakitelki úttörőkkel, aho azon 
a szörnyű éjszakán meghaltak a 
hősök. –Negyvenkilenc éve tör-
tént. Az öregek, ha összejönnek, 
gyakran idézik azokat az időket. 
Borzalmas még hallani is, hogyan 
kínozták a foglyokat. S ők némán 
tűrték. Csak egy nagyon igaz ügy, 
csak tiszta cél tehette ilyenné a 
kommunistákat. Ezért volt bátor-
ságuk, erejük. Hallgatjuk Pintér 
Éva szavait, aztán csendben virá-
got teszünk az emlékműre. Ahogy 
ballagunk lefelé a dombról, Hor-
váth Terike a völgyben bújó kis há-
zakra mutat. –Ezekre az épületekre 
emléktáblákat akarunk elhelyezni. 
Fűzfákkal, parti bokrok gyökeré-
vel játszik a Tisza csevegő-csobo-
gó vize. Nem szólunk, de biztosan 
egyre gondolunk. Arra, hogy talán 
éppen ezen a partszakaszon bújt el 
a menekülő. –Azt mondják az em-
berek, Barna László a neve annak, 
aki megmenekült a tömegsírból. 
Tassy Pali bácsi is így tudja. Segít-
ségével megkeressük az egykori 
menekülőt. De a legjobban azt sze-
retnénk megtudni, ki volt az a fiú, 
aki olyan nagyszerűen viselkedett, 
aki megmentette a sebesült életét. 
Legelőször Alpárra megyünk. Ott 
kezdjük a kutatómunkát. Lehet, 
hogy segítenek ebben a munkában 
az alpári úttörők is?”

Zsigó Ferenc
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Akiket nagyon vártunk: Mészáros 
Indria (anyja neve: Fehér Ildikó Anita)

Akik házasságot kötöttek: Barcsa 
István és Varga Ildikó (12.11.), Szabó 
Viktor István és Laczkó Csilla Ágota 
(12.11.)

Akiktől búcsúztunk: Feró Mik-

lósné Barna Mária (1932), Balla Zsolt 
(1966), Bartucz József (1928), Hajnal 
Pálné Bagi Zsuzsanna (1946), Molnár 
Jakab Menyhért (1963), Viglási Lajos 
(1935), Tímár Sándorné Bodor Mag-
dolna (1934), Jene Lajos Zoltánné Ben-
se Ida (1958)

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik Drága jó fiam:
BALLA ZSOLT

temetésén részt vettek, rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik elkísérték utolsó útjára. Áldja meg őket a jó Isten,

adjon nekik erőt, egészséget és boldog új esztendőt.

Szerető bátyja: Pista, Édesanyja, Felesége: Piroska,
fia: Máté, lánya: Piroska

Tisztelt Lakosság!
Dr. Vancsura Zoltán belgyógyász, háziorvos, foglalkozás egészségügy szakorvos kérése alapján értesítem Önö-

ket, hogy az Országos Tisztifőorvos 16427-4/2021/JF. iktatószámú határozatában 2022 január hónapban elrendelt 
oltási hétvégét az I. számú Háziorvosi Praxis 2022. 01. 28-án 14.00 – 18.00 óráig, 2022. 01. 29-én 10.00 – 18.00 óra 
között tartja. Helyszín: Tiszaalpár, Mátyás király u. 2. Rendelő

Tisztelettel: dr. Menyhárt Anett jegyző

A 2. magyar hadsereget a II világhá-
ború során 1942-ben állítottak fel, és a 
keleti hadszíntérre küldték. A hadsereg 
hetvenkilenc évvel ezelőtt, 1943 janu-
árjában a Don-kanyarban vívott harcok 
során rendkívül súlyos, megsemmisítő 
veszteségeket szenvedett. 1942 január-
jában Magyarország német követelésre 
megbízta a 2. magyar hadsereg-parancs-
nokságot egy páncélos hadtestből és egy 
repülődandárból álló hadsereg összeál-
lítására. A hadsereget teljes egészében 
német irányítás alá helyezték. Különösen 
rossz volt a helyzet páncéltörő fegyverzet 
terén. A páncéloshadosztály jórészt a né-
metektől átadott, csehszlovák zsákmány-
ból származó harckocsikkal volt ellátva, 
nem vehették fel a versenyt a korszerű 
szovjet T-34-esekkel.

A hadsereg élelmezését a német köz-
ponti parancsnokság látta el. A honvédek 
ugyanazt kapták, mint a német frontcsa-
patok, de a katonák elégedetlenek voltak 
a „nem magyar gyomornak való” ételek-

kel. A katonai vezetés tisztában volt a 
felszerelés problémáival, azonban min-
denki gyors német győzelemre, könnyű 
hadjáratra számított. A német hadvezetés 
ígéretet tett arra, hogy szükség esetén a 
hadsereget ellátja a legjobban hiányzó 
korszerű fegyverzettel azonban saját csa-
pataik ellátását sem tudták jól megoldani, 
a téli ruha nem érkezett megfelelő meny-
nyiségben, a katonákat, bizonytalanság-
ban tartották felváltásuk idejéről.

A hadsereget 1942-ben szállították 
ki a keleti frontra. A kezdeti harcok so-
rán a szovjet erők komoly ellenállást nem 
fejtettek ki. A Vörös Hadsereg kerülte a 
nagyobb csatákat. A legyengült 2. magyar 
hadsereg előrevonása a Don vonalához 
1942. augusztus 25-re fejeződött be, ahol 
védelmi állásokat építettek ki, de a vé-
dendő arcvonal hossza jóval meghaladta 
a hadsereg létszáma által indokoltat. Az 
orosz tél beköszöntével a hiányosságok 
egyre súlyosabb problémákat okoztak. 
1942 végétől várható volt a szovjet táma-

dás, amely 1943. január 12-én indult meg
−30 °C fokos hidegben. A szovjetek 1000 
hadifoglyot ejtettek, és másnap további 
erőket vetettek be, és 10 km-es fronton 
táttörték a védelmet, és a III. hadtest há-
tába kerültek. A német felső hadvezetés 
megtiltotta a magyar hadsereg számára a 
visszavonulást. Január 17-re a 2. magyar 
hadsereg már felbomlóban volt. Már nem 
volt kinek továbbítani a parancsokat: aki 
még nem esett el, vagy nem fagyott meg,
menekült nyugat felé. Több összecsapás-
ra került sor a szintén visszavonuló, de 
rendezettebb és jobban felszerelt német 
csapatokkal is.
A hadsereg maradékát kb. 100 km-re a 
Dontól nyugatra próbálták összeszedni. 
Január 22-ig kb. 17 000 katona érkezett 
oda, de még márciusban is érkeztek kato-
nák. A veszteség legalább120 ezer ember
volt, a fogságba esettek számáról nincse-
nek pontos adatok. A hadsereg maradvá-
nyait április 24-én elkezdték hazaszállí-
tani. Az utolsó vonat május 30-án indult.

Történelmi évfordulók - A doni katasztrófa

-  A 2021. év hitéleti statisztikai ada-
taiból:
                             ALPÁR      ÚJFALU
Keresztelés               13                10
Elsőáldozók               5                   4
Házasságkötés           1                   1
Temetés                   36                 25

- Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat minél előbb jelez-
zék a plébániákon.
- Szentmiseszándékok íratása irodai 
időben lehetséges a plébániákon.
- Keresztelési lehetőségek: Alpáron 
január 8-án szombat 10:00, Újfalun 
január 15-én szombat 10:00.
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra   
2022-ben is!

EGYHÁZI
SOROK
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A Batz modellek a kényelemről, a komfortról, 
a tartósságról szólnak, és arról, hogy különböző 
igényű vásárlóknak is tudjunk megfelelő, a min-
dennapokat megkönnyítő női papucsokat, cipőket 
kínálni.
Cserélhető betéttel gyártott modelljeink nem csu-
pán a korszerű elvárásokhoz igazodnak, de akár 
egyedi talpbetét is készíttethető hozzájuk. Higié-
nikus megoldás, gyors, egyszerű csere.
Egyedi talpbetétet készít nekünk a BATZ manu-
faktúra. Akár a papucsába, akár a munkavédelmi 
cipőjébe, akár sportcipőjébe.

Gls Csomagpont

- Csomagfeladás Belföldre, Külföldre
- Csomagátvétel
- Csomagját az elszállítást követő mun-
kanapon kézbesítjük az egész ország te-
rületén.

Bali Szabina – 06708505073
T iszaalpár Dózsa György utca 3.

Férfi fodrász: 70/4538386
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Szabó Zoltán 
Ács-állványozó

Bízza tetőfedését, tetőfelújítását szakemberre!
Vállaljuk régi és új tetők cserepezését/javítását!

Teraszok, garázsok, kiülők készítését!
Szakképzett csapatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére

bármiről is legyen szó!

Kérdése van?
Ajánlatot kérne?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

+36709425758
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A Lakitelek Népfőiskola 
Alapítvány munkatársat 

keres a következő
munkakörre:

szakács, konyhafőnök
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.

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
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
Dr. Taricska Tibor háziorvosi rendelő: 30/497-8269

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 leadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitva tartási 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.

* Idősgondozást vállalok. Szakképzett ápolónő 
vagyok több évtizedes szakmai gyakorlattal. Érd.: 
30/6776-025
* Eladó kisméretű kályha, 26-os majdnem új kerék-
pár, konyhaszekrény, gyerekheverő és 2 személyes 
rekamié. Érd.: 06/30/838-6254
* Felfekvés elleni antidecubitus matrac, bontatlan 
csomagolásban eladó. 190x80 -as méret, 70 kg 
feletti betegek részére alkalmas. Érd.:06-70/254-
27-26
* Eladó EUROTECH elöltöltős automata mosógép. 
Érd.: 06/20/932-6482
* Eladó 140 liter vegyes gyümölcs cefre,  MC-3A 
elektromos orgona és egy citera, Rongyszőnyeg, 
szövő létra szál váltóval.  Érd.: 06-30/425-8241
* Üzlethelyiség kiadó: 6066 Tiszaalpár, Szent Imre 
tér. 13. Érd.: 76/424-581, 20/361-5904
* Eladó: Utánfutó, hullámpalák, betonoszlopok. 
Érd.: 76/424-581, 20/361-5904
* Ingyen elvihető egy régi építésű, fatüzeléses, hor-
dozható cserépkályha.   Érd.:06-70/254-27-26
* Jó állapotú 3 szobás házat keresek megvételre. 
36/70/941-5276 (visszahívom)
* Eladó összecsukható rokkantkocsi 25.000.- Ft és 
gurulós székként is funkcionáló szoba WC 6.000.-. 
Érd.: 76/424-958
* Nagy telekkel, 93 négyzetméteres felújítandó csa-
ládi ház eladó. Tiszaalpár, Petőfi S. u. 63. Érd.: 06 
30 6849060
* Eladó 4 db 2-50 cm beton oszlop és 700 db kismé-
retű bontott tégla. Érd.: 06/76/424-948
* Robogó PEUGEOT, bordó metál, nagykerekű, jó 
állapotban, 10 000 kilométerrel eladó. Irányár: 220 
000 ft. Tel.: 06-30/221-9922
* Kukorica daráló FVIII-64/V típusú, felújított álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/221-9922
* LÉTRA ELADÓ! 240 cm. magas, 7 fokú, fából, 
kétágú. Érd.: 76/656-970
* Nyelvet tanulna? (Angol-orosz) Gyermekét tanít-
tatná? Hívjon, tanuljon! 06-30-123-2941
* Kertrendezéshez rotációs kapával rendelkező se-
gítséget keresünk. Tel.: 06/30/705-8827
* Bontott 1 kapcsos tetőcserép eladó. Kb. 1000 db, 
hozzávaló 27 db kúpcseréppel. Tel: 06/30/705-8827
* Tiszaalpáron központhoz közel 3 szobás családi 
ház eladó. Érd: 06-20/434-3399
* Eladó, tégla építésű, minimum 3 szobás, jó álla-
potú házat vásárolnánk! Elérhetőségem: 06-70/286-
1524
* A tiszaalpári Tavirózsa Nyugdíjas Otthon bent-
lakásos idősek otthonába szakképzett szociális 
gondozó és ápoló végzettséggel munkatársat keres, 
„gondozói” munkakörbe. Bérezés: Közalkalmazotti 
bértábla + ágymelletti pótlék + ágazati pótlék!
* Megújult, modernizált kameraparkkal és digita-
lizálóval vállalom videó kazetták digitalizálását. 
VHS, HI8, Mini DV formátumokat tudok vállalni. 
DVD lemezek pendrive-ra másolása. Hang és kép-
minőség javítás szerkesztéssel. 06703141988
* Eladó ház: Tiszaalpár, Bethlen G. 43.  Irányár: 16 
millió. Tel:06-30-962-7280
* Akác tűzifa gyérítésből eladó, 2000.- Ft/q. Ingye-
nes szállítás 20 q felett. Érd.: 06/30/9686-349
* Tiszaalpár központjában összközműves, régi épí-
tésű, felújítást igénylő ingatlan 4000 m2 területtel 
eladó. Érd.: 06-70/254-27-26
* Betonkeverő és alumínium létra bérelhető. Bő-
vebb információ: 06703141988.
* Eladó Kiskunfélegyházán a Gábor Áron utcában 
régi típusú ház. 567 négyzetméter alapterülettel. La-
kóház, kert, gazdasági épület. Gáz, villany, víz-csa-
tornarendszer. Érd:06-70/659-4528
* Házi gondozást-ápolást vállalok. 06-20-38-33-
447
* Eladó teljesen új állapotú halványzöld ülőgarni-
túra: kétszemélyes rekamié, kétszemélyes kanapé, 
egy fotel. (három darabos garnitúra) Érd: Tiszaal-
pár, Dobó u. 2. sz. 06-76/421-576
* Tiszaalpár központjában összközműves, régi épí-
tésű, felújítást igénylő ingatlan 4000 m2 területtel 
eladó. Érd.: 06/70/254-2726
Eladó: HS-580 EL-GO/M (Rehab) típusú elektro-
mos rokkantkocsi. Érd: 30/275-0099
* Eladó: 1 db üstház hozzávaló üsttel. 1 db. 26-os 
„Csepel” női kerékpár, valamint egy kemping ke-
rékpár. Érdeklődni: 06-30/570-3133

* Ruhajavítást vállalok és díszpárna varrást. 
06/30/382-3371
* Sofőr-Raktáros munkakörbe munkatársat kere-
sünk Tiszaalpári telepünkre. Targonca vizsga előnyt 
jelent. Jelentkezni a 30/686 2398-as telefonszámon 
lehet.
* Családi ház eladó. Tiszaalpár, Kazinczy Ferenc u. 
8. sz. alatt. Tel.: 06-30/838-6254
* Eladó: 300 literes fagyasztóláda, továbbá termény 
daráló, szőlőprés, üstház, zománcos bogrács 40 lite-
res. Régi szobabútor. Tiszaalpár, Kazinczy Ferenc 
u. 8. sz. alatt. Tel.: 06-30/838-6254
* Nyílászáró beépítést, értékesítést, valamint lami-
nált padló lerakását vállalom. Érdeklődni: 30/245-
5171 telefonon.
* Babakocsi eladó. 6 hónapos kortól, dönthető hát-
támlával, 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, gyógy-
füvek teának: Ajándéknak is meg vásárolható: 
Mikulásra, karácsonyra! Cím: Tiszaalpár I. Géza u. 
19.Érd.: 30 710 21 53
* Munkatársakat keresünk Tiszaalpári telepünkre: 
Raktáros (targonca vizsga előnyt jelent), Takarító 
- heti 2 nap. Jelentkezni: 30/686 2398-as telefon-
számon lehet
* Eladó: Láb melegítő masszírozóval, új állapotban, 
jótállással, dobozban. 9000.- forint. Érd: 76/421-
576, Benkóné, Dobó u. 2. sz.
* Antik székek, hintaszék, fa ebédlő asztal, belker 
mérleg, Tv állvány eladó. Új vagy újszerű bőr cipők 
csizmák eladók. 3-2-1 ülőgarnitúra, Ikea fotelágyak 
eladók. Érdeklődni 30/573-3750
* 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, fagyasztólá-
da, szőnyegek. Érd.: 76/424-092, 06/20/918-2930
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok jelent-
kezését várja. Molnár Csaba Tel.: 0630/269-0744
* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 12.000.- Ft. 
Érd.: 06/70/200-8677.
* 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 Tiszaalpáron. 
Tel.: 30/624-1068
* Eladó használt, világos színű 2 ajtós vitrines szek-
rény, 6000.- Ft. Érd.: Tiszaalpár, Dobó u.2. Tel.: 
76/421-576
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém TV-áll-
vány. Tel: 06-30-531-0937
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. szám 
alatti bádogos, minden nemű bádogos munkát vállal 
kedvező áron, rövid határidővel. 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. Ti-
szaalpár, 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.
* 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 megegyezés szerint. Érdek-
lődni:70/361-53-77
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Tiszaalpár, 
lépj előre 
digitálisan!
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Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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