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Tiszaalpári Hírmondó
1956-ra emlékeztünk

2022. október 21-én az Árpád Mű-
velődési Ház adott otthont az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 66. évfor-
dulója alkalmából tartott megemléke-
zésnek. 

A Himnusz elhangzása után a Tisza-
alpári Árpád Fejedelem Általános Is-
kola 8. évfolyamos tanulói és pedagó-
gusai adtak műsort. A középpontban a 
hétköznapi hősök álltak: az özvegyek, 
a gyerekek, a fiatalok, a munkások, és 
az idősek, akik névtelen hősként áldoz-
ták életüket a szabadságért. 

Mayer Tamásné igazgatónő és Suba 
Jánosné igazgatóhelyettes Hajdú Le-
vente Kiáltvány című versét mondta el. 
A tanulók zenés produkciójuk alatt do-
bozokból barikádot emeltek, az októ-
beri 23-i utcai harcok szimbólumaként. 
Lovas Vanessza Mercédesz beszédében 
felidézte ennek a napnak a történéseit, 
kiemelve, hogy „döntő lépés volt ez a 
magyarság szabaddá válásának törté-
netében. Soha még ilyen egységes, egy 
lélekkel bíró nem volt a nemzet.”

A barikád darabjaiból oszlopok 
épültek, rajtuk a névtelen hősök képei-

vel. Minden oszlop mellett egy-egy pe-
dagógus (Tallóné Farkas Krisztina, Dö-
mötörné Tar Margit, Bolláné Csernák 
Csilla, Tóthné Mátyus Monika, Bondár 
Enikő) szavalata hangzott el, melyre a 
tornyot építő diákok válaszoltak egy-
egy idézettel. A tiszteletadást fehér róz-
sák jelképezték. 

A zárókép alatt Varga Miklós 1956 
című dalából szólt egy részlet: 
„Egy seb mi be nem gyógyulhat, 1956 
egy nemzet lett az áldozat.
Üdvösség és kárhozat, 1956 egy emlék, 
ami keserű marad.
1956, 1956, 1956 egy nemzet lett az ál-
dozat.
1956, 1956, 1956 egy emlék, ami kese-
rű marad.”

Az 1956-hoz kapcsolódó kisfilmek 
megtekintése és zenék meghallgatása 
után a megemlékezés koszorúzással 
zárult.

Tallóné Farkas Krisztina, Szőke 
Éva, Bondár Enikő - szervezők
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Közeledik az Adventi időszak
„A karácsony a szeretet, és ádvent a 

várakozás megszentelése. Az a gyerek, 
aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s 
már várakozása is felér egy hosszú-hosz-
szú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már ké-
szülődésében otthon van. Az, aki szeretni 
tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes 
a birtoklás minden görcsétől, kielégíthe-
tetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól vá-
rakozik, az időből épp azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: 
a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen 
vonulását. Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes türelem, 
amely szépségében és jelentésében sem-
mivel se kevesebb annál, amire vár.”

Pilinszky János

Az advent az egyházi év első része, 
Jézus születésének az ünneplésére (kará-
csony) való előkészület. Az advent négy 
vasárnapot foglal magában, melyek közül 
első, azaz advent első vasárnapja (idén 
november 27.) jelenti az egyházi év kez-
detét. Az advent jelentése „várakozás”. 
Régen ádvent kezdetét éjféli harangszó-
val jelezték, amelyet hazánkban egyes 
helyeken felújítottak.

Az adventnek négyes tekintetét kell 
figyelembe venni. Először: Krisztus az, 
akinek eljöveteléről jövendöltek főként 
az ószövetségi próféták; az egész Ószö-
vetség könyve végeredményben nem 
egyéb, mint Krisztusra irányuló előremu-
tatás. Másodszor: Krisztus az, aki a pró-

fétai jövendölések szerint valóban eljött, 
megérkezett karácsonykor. Harmadszor: 
Krisztus az, akit az állandó mában, a 
mindenkori jelenben naponta várni kell, 
hogy újból minden napon megérkezzék; 
a jövetelvárás tehát legyen a szív állandó 
történése. Negyedszer: Krisztus az, aki a 
maga idejében eljön ítélni eleveneket és 
holtakat, amint ezt az Apostoli Hitvallás 
tanítja.

 Az advent szimbólumai:
Violaszín, kivéve a harmadik, úgy-

nevezett Gaudete vasárnapot, amikor ró-
zsaszín; dísztelen oltár; az orgona csak 
az énekeket kíséri; adventi koszorú négy 
gyertyával.

Szépkorút köszöntöttek

2022. október 21-én családja köré-
ben köszöntöttük Szabadszállási Jó-
zsefné Marika nénit 90. születésnapja 
alkalmából. 

A gyönyörűen terített, finomsá-
goktól roskadozó ünnepi asztalnál 
Marika nénivel és lányaival koccin-
tottunk az eltelt évekre kívánva to-
vábbi jó egészséget. A születésnapi 
torta elfogyasztása után közösen be-
szélgetettünk az eltelt évtizedekről, 
Marika néni mindennapjairól.

Köszönjük a meghívást, a ven-
déglátást. Kívánunk Marika néninek 
és családjának jó egészséget, további 
boldog éveket.

dr. Menyhárt Anett jegyző

EGYHÁZI 
SOROK

-  Novembertől a téli időszá-
mítással a hétköznapi esti 
szentmisék kezdési időpontja 
17:00.

- Kérjük a jegyeseket, hogy es-
küvőjük előtt minél előbb je-
lezzék házasságkötési szán-
dékukat.

- Keresztelési lehetőségek no-
vemberben. Alpáron 5-én 
szombat 10:00,

Újfalun 19-én szombat 10:00

- November 20-án Krisztus 
Király Vasárnapján a katoli-
kus templomokban országos 
gyűjtés lesz a Karitász javá-
ra.

- November 27-én Advent 1. 
Vasárnapja, az új egyházi év 
kezdete!

- A temetőkben a lejárt sírhe-
lyekre kihelyeztük a matricá-
kat. E sírhelyeket a Kedves 
Hozzátartozók váltsák újra 
vagy jelezzék ,ha már lemon-
danak az adott sírhelyről.
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ALPÁR ANNO:
Nem a leglényegesebb, de a legszem-

betűnőbb emlék a szülőföldről: a beszéd. 
És persze több, mint emlék: a személyiség 
része. A szülőhelyünkön önkéntelenül is 
magunkba szippantott kifejezésmód, szó-
készlet könnyen utalnak a felfogásmód, a 
gondolkodás külön arculatára: költőiség, 
humor, névadó lelemény, konkrétság és 
hűség — ezek már valaminő „tájgondol-
kodás” színképét adhatják együttesen. És 
még többet is. A haza — az én hazám — 
képén, arcán egy vonást. 

Úgy látszik: a tájnyelv színei, ízei és 
dallamai önkéntelenül, sőt az ember aka-
rata ellenére is megőrződnek és még csak 
nem is szunnyadoznak, hanem alakítva 
alakulnak jól fölismerhető személyiség-
jegyekké. Mégpedig életre szólóan. Egy 
1990-ben írt tanulmány (Szabó József: 
Magyarországi és Jugoszláviai magyar 
nyelvjárásszigetek címmel) említ ben-
nünket a Tisza menti települések között, 
és azt próbálja kideríteni, hogy vajon 
milyen nyelvjáráshoz tartozik az alpári 
nyelv… Hozzá kell tennünk, hogy a vég-
következtetéseket annak függvényében 
vonjuk le, hogy Alpár a török időkben el-
néptelenedett, majd az emberek 1730-tól 
telepedtek meg újra.

„Tisza menti nyelvjárásszigetek kö-
zül Tószegről Imre Samu azt jegyzi meg, 
hogy palóc eredetű (MMNyjR. 356), 
Alpárról és Csépáról pedig azt tudjuk, 
hogy „török hódoltság utáni telepítés 
palócos-jászos nyelvterületről” (MNyA- 
Elm. 286). Hogy konkrétan mely köz-
ség(ek)ből települtek az említett helysé-
gek megalapítói, arról az idézett munkák 
nem szólnak, különben településtörténeti 
kérdésekkel való foglalkozás nem is volt 
feladatuk. Csépa történetét egyébként 
Botka János sok forrás feldolgozásával 
részletesen föltárta. Kutatásai szerint a 
község megalapítói majdnem száz tele-
pülésről kerültek ki, ezeket egytől egyig 
felsorolja munkájában, majd azt is meg-
említi, hogy „A felsorolt falvak, városok 
között sok Nógrád, Heves és Borsod 
megyeivel találkoztunk, s ez arra mutat, 
hogy Csépa népe jórészben ezekből a 
vármegyékből vándorolt be. ... A XVI-
II. század végén sokan érkeztek a Jász-
ságból is”. (megjegyzés: hasonló lehet a 
helyzet Alpár esetében is)”

„Alpár nyelvjárásában 16 (51,61%) 
valódi tájszó őrződött meg a kibocsátó 
tájszólásból (pl. 35. zabja, zabja; 573. 

héhő; 574. héhő, héhöl; 649. kátáliná; 
stb.), 12 (38,70%) olyan esetet számlál-
tam, amikor a palócos-jászos tájszó mellé 
a környékbeli nyelvjárások eleme is be-
került (pl. 100. mészkő, <enyv>, <faenyv 
>; 238. előte, tévő; stb.), és 3 lexéma 
(9,68%) hatolt be a szomszédos tájszólá-
sokból: 21. (hajdina); 409. csörge és 417. 
<púp>. Más szóval ez azt jelenti, hogy tíz 
valódi tájszó közül átlagosan kb. öt a ki-
bocsátó nyelvjárásból maradt meg, négy 
esetben az eredeti tájnyelvi elem egymás 
mellett él a környező falvakból bekerült 
lexémával, s csupán egy tájszó hatolt be a 
szomszédos területek népnyelvéből.”

„A kiskundorozsmai nyelvjárás szó-
készletének elemzése azt a közismert 
tényt igazolja, hogy a szókincs a nyelv-
nek azon része, amely a leggyorsabban, 
legérzékenyebben reagál általában a 
társadalom s adott esetben a nyelvjárást 
beszélő közösség életének változására, s 
a leginkább ki van téve a szüntelen bő-
vülés, gazdagodás és pusztulás folyama-
tának egyaránt. Föltűnő viszont, hogy a 
többi Tisza menti nyelvjárásszigeten — 
főleg Alpár, Csépa és Tószeg tájszólásá-
ban — a szókészlet bizonyul maradan-
dóbbnak, mint például néhány hangtani 
és alaktani sajátság. Vajon mivel magya-
rázható mindez?” 

„Ezt az eltérést mindenekelőtt azzal 
próbálom indokolni, hogy e három paló-
cos helységnek — Alpárnak, Csépának 
és Tószegnek — a tájnyelve koránt sincs 
kitéve a környező nyelvjárások olyan 
mértékű hatásának, mint a Szeged tövé-
ben települt Dorozsmáé…”

„Másik okként az is számításba vehe-
tő, hogy a szóban forgó három település 
tájnyelve — különösen Tószeg népnyel-
ve és kisebb mértékben az alpári és csé-
pai tájszólás — nem mutat olyan éles, 
nagyobb mértékű különbségeket a kör-
nyékbeli nyelvjárásokhoz viszonyítva, 
mint a kiskundorozsmai népnyelv.”

„Alpár és Csépa tájnyelvi sajátsága-
it együtt mutatom be, ezen két község 
nyelvjárása ugyanis nagyon sok vonás-
ban megegyezik egymással.”

„Olyan alaki és valódi tájszókat is 
gyűjtöttem, amelyek az alpári nyelvjárás 
palócos-jászos eredetű elemeinek tekint-
hetők. Ezek a következők: csana ‚csa-
lán’, béllér~ böllér, dumó(ja) ‚forradás a 
kenyéren’, irinkál~ irinkáddzik — irin-
kázik ‚csúszkál’, lipe ‚lepke’, pákja ‚ká-

kabuzogány’, paradicska —paradi-csőm, 
szurgyik ‚kemencesut’; stb. — Említésre 
méltónak tartom, hogy sokan ismerik a 
községben a markaláb gyerekijesztő szót 
is. 

Mindezen jelenségek kétségtelenné 
teszik az alpári tájszólás palócos-jászos 
jellegét, és összességük vallomása alap-
ján valószínűnek látszik, hogy Alpár 
megalapítóinak nagy része a Mátra nyu-
gati, délnyugati vidékéről települt.”

Íme azon alpári lakosok nevei, akik a 
könyv 1990-es megírásakor mintákat ad-
tak az írónak:  

Bársony Sándorné 43 é. Ivicz László-
né 67 é. Ledniczky Gyuláné 57 é. Varga 
Vince 76 é.

A fentiekből tehát megtudhattuk, 
hogy az alpári tájszólás bizony palóc-jász 
eredetű, ráadásul nem kevert, hanem 
homogén. A további eredményeket fi-
gyelembe véve úgy tűnik, mint ahogy a 
nemzetek között a magyar és lengyel jól 
megérti egymást, úgy helyi szinten az al-
páriak a csépaiakkal és tószegiekkel jön-
nek ki a legjobban.

Zsigó Ferenc

Tiszaalpári Hírmondó

Ajánló a könyvtár új 
könyveiből

Christina Braun: Ragadozó madarak 
– Mi micsoda olvasó
Misha Ruth Cohen: A kínai orvoslás 
kézikönyve
Umberto Eco: Az ősfasizmus szaga
Az első karácsony – Kukucs köny-
vek
Pierrick Geais: Vilmos herceg
Peter Hollins: Szupertanulás
Ava Miles: Csokoládékert
Johanna Mo: Árnyékliliom
Poppy O’Neill: Légy bátor!
Glynis Peters: Az enyveskezű árva
Camilla Reid, Axel Scheffler: Pipp 
és Polli – A karácsonyfa
Rozgonyi Sarolta: Magyarország - 
Mi micsoda olvasó
Ben Stein, Phil DeMuth: A golyóálló 
befektetés kiskönyve
Geronimo Stilton: Sárkányok szigete
Robbie Thompson: Pókfej 3. (képre-
gény)
Paco Torrubiano: Az űr enciklopédi-
ája
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Homokszem az Alföld portengerében – Jubileumi
gyalogos zarándoklat Berecz Skolasztika emlékére

Közel hetven zarándok gyűlt ösz-
sze október 22-én, szombaton reggel 
a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasz-
szony-templom előtt, hogy együtt in-
duljanak el a Berecz Skolasztika bencés 
apáca, a tiszaújfalui (ma tiszaalpári) ko-
lostor alapító perjelnője tiszteletére meg-
tartott tizedik gyalogos zarándoklatra. 
Szudóczkiné Barna-Pap Rozália beszá-
molóját szerkesztve közöljük.

A Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár 
közti közel húsz kilométeres táv jó lehe-
tőséget adott az elmélyülésre, az imád-
ságra, a beszélgetésre és az éneklésre. A 
pihenők során az istenképeinkkel kap-
csolatos gondolatok segítségével mé-
lyedhettek el a résztvevők.

Az egy évtizedes múltra visszatekin-
tő zarándoklat célja, hogy mind jobban 
megismertesse az embereket Berecz 
Erzsébet Skolasztika testvér ragyogó 
életével. A bencés obláta jelmondata 
vot: „Mindent a jó Istenre bízok, és a 
Nagy-Alföld portengerében picike ho-
mokszem leszek.”

Berecz Erzsébet Celldömölkön szü-
letett 1898-ban. Nem igazán vallásos, de 
nagyon szerető családban nőtt fel öt test-
vérével együtt. Gyerekkorában már ki-
tűnt segítőkészségével és a többiek iránti 
jó szándékával. 1914-ben, amikor kitört 
az első világháború, ápolónőként dolgo-
zott a Vöröskereszt szolgálatában, sebe-
sült katonák mellett. Később Tiszaugra 
került, ahol lelkesen vetette bele magát 
a munkába: a tanyákat járva ismerkedett 
meg a falu népével, akik javarészt írástu-
datlan és hitükben is teljesen járatlan em-
berek voltak. Összegyűjtötte és hittanra, 
írni-olvasni, varrni, hímezni tanította 
őket a Tüzes missziós iskolában, betege-
ket látogatott, missziókat szervezett.

Csodálatosan jó kommunikációs ké-
pességei voltak: a gyerekektől kezdve 

a fiatalokon át az idős emberekig min-
denkivel szót értett, mindenkivel kedves 
és mosolygós volt, úgy tudott beszélni, 
hogy mindenkinek lekötötte a figyelmét. 
Vele született pedagógiai érzéke volt.

1924-ben bencés obláta lett, vagyis a 
világi harmadrend tagja, ekkor vette fel 
a Skolasztika nevet. Ettől kezdve az fog-
lalkoztatta, hogy egy oblátaházat hozzon 
létre, ahol néhány társával együtt élve, 
önállóan végezheti tovább a missziós 
munkát. 1927-ben álma megvalósulha-
tott – a tiszaújfalusi régi majorsági ház-
ban kezdett új életet három oblátatestvé-
rével. Egy év múlva a pápa engedélyezte 
a Szent Benedek Leányai Társaság létre-
jöttét.

Betegsége 1931-től mindinkább el-
hatalmasodott; pár hónapot az Adria 
partján, majd az osztrák Alpokban töl-
tött szanatóriumban, és kicsit javult is az 
állapota. 1932. október 20-án budapesti 
missziós házukban költözött el ebből a 
világból.

Amit Skolasztika elvetett, néhány 
év alatt szárba szökkent. 1950-ben 48 
nővér működött kilenc házban – többek 
között Csépán, Szarvason, Budapesten. 
A szerzetesrendek feloszlatása sem tud-
ta megszüntetni azt, amit Skolasztika 

elkezdett: a közösség az illegalitásban 
is gyarapodott. 1990-ben a közösség új-
raindult Pannonhalmán, 1992-től pedig 
az alapítás helyén, Tiszaújfalun (most 
Tiszaalpár) működik újra.

A zárdatemplomba való megérkezés 
után a jubileum emlékére mandulafát 
ültettek a nővérek és a zarándokok. Ezt 
követően a bencés nővérek finom ebéd-
del várták a résztvevőket, amely a lelki 
táplálék és a közel húsz kilométeres út 
után igazán jóleső volt. A napot gitáros 
szentmise zárta.

Berecz Skolasztika testvér egyszerű, 
ám annál értékesebb élete mindannyiunk 
számára példa, hogy miként válhatunk 
hétköznapi emberekből virágzó életű 
szentté. Ő maga írja elmélkedésében: 
„Rajtam is ki kell virágoznia az istensze-
retet vörös rózsáinak.”

Boldoggáavatási eljárása folyamat-
ban van. Bízunk abban, hogy minél ha-
marabb a szentek között tisztelhetjük.

Szöveg: Szudóczkiné Barna-Pap Ro-
zália

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye

Fotó: Balázs Fanni
Magyar Kurír

Akiket nagyon vártunk: Horváth Helena (Anyja neve: Bontovics Tünde), Bagány Roland (Csányi Emese), Mihai 
Evelin (Mihai Zsuzsanna Ilona), Gyurgyik Olívia (Malitsek Viktória), Berkes Milán (Gera Orsolya)

Akik házasságot kötöttek: Szepesi Dániel és Gál Amanda (10.01.), Gyimesi Gábor és Gál Nikolett (10.07.), Berkes 
Dániel és Pintyi Angelika Zsuzsanna (10.21.), Kis-Nagy Bence és Bodony Barbara Anna (10.21.)

Akiktől búcsúztunk: Kocsi István Andrásné (1957), Kása Albert (1937), Molnár Rozália (1929)

Anyakönyvi hírek
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„Nálatok laknak-e állatok?” 
Sok-sok állat vesz minket körül,
Ennek a bolygón mindenki örül.
Vannak, akik egészen aprócskák lettek,
s vannak, akik ennél sokkal nagyobbra nőttek.
Van, ki kettővel, van ki négy tappanccsal fut,
de akad olyan is, kinek száz láb jut.
Néhányan a felhők közt szállnak, 
míg mások a földön járnak, 
vagy épp a vízben úszkálnak.
Egyik pöttyös, másik csíkos,
a harmadik tarka.

Honnan ez a sok szín és
 forma, senki sem tudhatja.
Mindegy, hogy a vadonban, 
vagy otthon élnek velünk,
Ők mindig önzetlenül
 segítenek nekünk.
Barátainkat, az állatokat, 
óvjuk, védjük, szeressük,
hogy a Földön együtt
boldogan élhessünk!
                           (Nini mesék)    

Az Állatok Világnapjának megünnep-
lésének gondolata 1931-ben az olaszor-
szági Firenzében merült fel, hazánkban 
1991. óta ünnepeljük.

Az október 4. azért lett a kiválasztott 
nap, mert ez a nap Assisi Szent Ferenc-
nek, az állatok védőszentjének, emlék-
napja is, aki 13. század elején már azt 
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, 
ami körülvesz minket, legyen az élő vagy 
élettelen.

A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Pedagógiai programjában a ha-
gyományos ünnepek mellett jelentős sze-
repet kapnak az úgynevezett Zöld jeles 
napok, mint pl. az Állatok Világnapja. 

Programunk erre az alkalomra célul 
tűzte ki az állatok iránt érzett tisztelet, 
megbecsülés megalapozását. Feladatnak 

tekinti az állatokkal való pozitív érzelmi 
kapcsolat megteremtését, a „nem szere-
tem állatokkal” szembeni tolerancia ki-
alakítását.

Minden évben igyekszünk valamivel 
színesíteni ezt a napot. Rendeztünk már 
kiállítást a témában, kirándultunk va-
dasparkba, állatkertbe, felkerestük a Bár-
sony Lovasudvart, lovas kocsikáztunk, 
meglátogattunk olyan családokat ahol 
háziállatokat figyelhetünk meg.

A zöld jeles nap előtt, már minden 
csoport, csoportszinten ismerkedik az ál-
latvilággal az állatgondozás szabályaival. 
Az állatok szeretetét nem lehet könyvek-
ből megtanulni, tanítani. Az élménynyúj-
tás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés 
a legjobb módszer arra, hogy az óvodás 
gyermekek az állatokkal közeli kapcso-
latba kerüljenek, ezáltal kialakuljon ben-
nük a szeretet, gondoskodás, védelem 
érzése. A gyermekek az önfeledt játéko-
kon, mondókákon, dalokon, alkotásokon 
keresztül szerezhetnek olyan élményeket, 
amelyek megnyitják, és ébren tartják ben-
nük a vágyat az állatvilág megismerésére 
és megóvására. 

Óvodánkban már második alakalom-
mal került megrendezésre az a program, 
ahol a gyermekek behozhatják, bemu-
tathatják egymásnak, kedvenc háziálla-
tukat, díszállataikat. Az első ilyen meg-
mozdulást az „Állati jó nap!”-ot, az idén 
a „Nálatok laknak-e állatok?” követte. 
Már a délelőtt folyamán elkezdődött a 
csoportokban a készülődés, voltak, akik 
állatos fejdíszeket, Állatok Világnapját 
jelző nyakláncot készítettek. Akadt olyan 
csoport is, ahol már reggel úgy érkeztek 
a gyerekek, hogy ruhájukat valamilyen 
állat díszítette.

Délutánra vártuk a kis kedvenceket az 
óvoda udvarán berendezett simogatóban. 

Szerencsére sok állatszerető család jár 
hozzánk, így nem volt hiány a megmutat-
ható állatokból. Tengerimalac, hörcsög, 
papagáj, galamb, különböző kutyafajták 
(tacskók, pincser, foxi), törpetyúk kiscsi-
békkel, nyuszik, dísztyúkok, törpe ló is 
érkezett az óvoda udvarára a gyermekek 
nagy örömére. 

   Szeretnénk megköszönni minden-
kinek az önzetlen segítségét abban, hogy 
ezzel a rendezvényünkkel is színesíthet-
tük az óvodai hétköznapjainkat, örömet 
szerezve azoknak, akik mindezt a legjob-
ban élvezték, a gyerekeknek.

Gyovainé Konfár Krisztina
óvodapedagógus

Zöld Óvoda munkaközösség tag

November 11. – Márton Nap
Szent Márton, Gallia nemzeti szentje, 

Pannóniában Sabaria városában született 
316-ban, vagy 317-ben. A középkor leg-
népszerűbb szentje volt, kultusza hazánk-
ban is virágzott. Emlékét helységnevek, 
imák és oltárképek egyaránt őrzik.

Elődeink úgy tartották, aki Már-
ton-napján libát nem eszik, egész évben 
éhezik. 

Márton az újbor bírája, tartja a hie-
delem, azaz ilyenkor már iható az újbor. 
A francia „beaujolois” mintájára nálunk 

is egyre több borász jelentkezik primőr 
borokkal. A közmondás szerint, „Ha lúd, 
legyen kövér!”, valamint „Jobb egy lúd-
nyak száz tyúknyaknál.” Ennek szelle-
mében most libatort ülünk, azaz libacom-
bot-mellet, töltött libanyakat és libamájat 
sütünk.

A krónikák szerint Szent Márton nap-
ja a fizetés, tisztújítás, jobbágytartozás 
leróvásának napja volt. Az erdélyi pászto-
rok e-napon kérték járandóságukat. Sor-
ra járták a házakat, köszöntőt mondtak, 

nyírfavesszőt ajándékoztak a gazdának, 
aki megőrizte és tavasszal az állatok ki-
hajtására használta.

A régiek a Márton-napi időjárásból 
következtettek a télre, mondván: Ha Már-
ton fehér lovon jön enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható. Sokfelé azt tartják a 
Márton-napi a márciusi időjárást mutatja. 
Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, tere-
getni, mert ez a jószág pusztulását okozta 
volna. Sok helyen rendeztek Márton-napi 
bálakat, vásárokat. Forrás: agraroldal.hu
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Tiszaalpári Értékjáró séta
2022. október 22-én szombaton Ti-

szaalpárra látogatott el az Aranyhomok 
Egyesület Értékjáró Sétasorozata. Ez 
volt a nyolcadik Értékjáró Séta, melyet 
a tagtelepüléseire szervezett az Egyesü-
let. 

A séta a tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal elől indult 9 órakor, a résztve-
vőket elsőként az Aranyhomok Egye-
sület titkára Hamzáné Lakó Judit, majd 
dr. Vancsura István polgármester kö-
szöntötte. A túra útvonalának első állo-
mása a Szent Benedek Leányai Társa-
ság Zárdatemploma, majd a Holt-Tisza 
partja volt.  Később a Kosárfonó kiál-
lítás helyszínén Kanalas János, a Nép-
művészet Mestere, Népi Iparművész 
avatta be a kosárfonás rejtelmeibe a 
jelenlévőket. Ezt követően a Várdom-
bot és a Nagy-tó környékét, valamint 
a Skanzent fedezhették fel az a látoga-
tók. A helyszínen Zsigó Ferenc, a kö-
zelmúltban Tiszaalpár Nagyközségért 
Díjjal kitüntetett helytörténész tartott 
interaktív előadást a település történel-
méről. A séta utolsó megállója Bársony 
Mihály szobránál volt, ahol a közönség 
örömére Nagy Tünde csalogatott elő 

helyi, népi dallamokat tekerőlantján. A 
kulturális programot ebéd zárta a Tisza-
táj Vendéglőben. 

Az egyesület 18 önkormányzattal 
működik együtt annak érdekében, hogy 
a tagok megismerhessék Kecskemét 
környékének rejtett értékeit. Ehhez elő-
ször felkeresik az adott önkormányza-
tot, akik gondosan összeállítanak egy 
programot a résztvevőknek. Igy tulaj-
donképpen már egy komplett szervezett 

csomagot kapnak az emberek. A sétán 
résztvevőknek nagyon tetszett kicsiny 
falunk és bátran bízhatunk benne, hogy 
tovább viszik a település jó hírnevét. 
A program tavasszal folytatódik bár-
ki jelentkezhet az egyesület facebook 
oldalán. A társaság alapvetően nagyon 
barátságos, érdeklődő, kulturált és ud-
varias, és bizony a jókedv sincs elle-
nükre. A következő célpont Jakabszál-
lás lesz, bátran jelentkezzenek!

Főispáni elismerésben részesült Ajtai Elemérné
Főispáni elismeréseket adott át Ko-

vács Ernő főispán, Dr. Zombor Attila, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója és Dr. Havassy Sándor igaz-
gató azon munkatársak részére, akik fo-
lyamatosan kiemelkedő és tartósan magas 
színvonalú szakmai munkát végeznek.

A kitüntetéseket 2022. október 20-án, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójához kapcsolódóan adták át.

A díjazottak között volt: 
Ajtai Elemérné, a Kiskunfélegyházi 

Járási Hivatal kormányablak ügyintéző-
je, aki az érdemérem, ezüst fokozatában 

részesült.
Az érdemérem a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal által, erre az alkalomra 
készíttetett alkotása, amelynek 3 foko-
zata van: bronz, ezüst és arany. A foko-
zatok közötti különbséget az álláshelyi 
elismerés alapjául szolgáló idő adja (0-
15 év= bronz, 15-30 év=ezüst, 30 évnél 
több pedig arany). Az érem egyik oldalá-
ra Magyarország címere, a másik oldalára 
pedig Bács-Kiskun megye, illetve járás-
székhelyeinek a címere került.

Ezúton is gratulálunk Ajtai Elemérné 
Marikának az elismeréshez! 

Fotó és szöveg: bkmkh.hu
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Halloween-i jelmezes felvonulás
A tiszaalpári Pici ABC szervezésében 

első alkalommal rendezték meg települé-
sünkön a Halloween-i jelmezes felvonu-
lást október 29-én.

Magyarországon is egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a Halloween 
ünnepe, és ahhoz köthető szokások, ha-
gyományok. A Wikipedia ekképpen fo-
galmaz az ünnepről: „A halloween ősi 
kelta hagyományokból kialakult autenti-
kus ír ünnep, október 31. éjszakáján (ami 
a Mindenszentek katolikus ünnep előtti 
este) amit elsősorban az angolszász or-
szágokban tartanak, amely kiegészült az 
ír nép szokásaival és az észak-amerikai, 
nyugat-európai vidám ünnepi és gaszt-
ronómiai bolondozással, töklámpás fara-
gással, jelmezes kéregetéssel, beöltözős 
partikkal, almahalászattal is.”

A helyi rendezvény ötlete Gémes Il-
dikótól és Molnár Zoltánné Picitől szár-
mazott, akik maguk sem számítottak arra, 
hogy ekkora sikere lesz az eseménynek. 
Az előzetes regisztrációhoz kötött Hallo-
ween-i sétára közel 70 gyermek jelentke-
zett. Voltak, akik Budapestről, Kiskunfé-
legyházáról vagy Lakitelekről érkeztek 
szüleikkel, családtagjaikkal erre az al-
kalomra. A gyülekező szombaton 17.30-
kor volt a Pici ABC parkolójában. A séta 
előtt egy közös csoportkép készült a ré-
misztő jelmezekbe bújt gyermekekről, 
majd elindult a fáklyás ment a Tiszaalpári 
Polgárőrség segítségével. A rémisztgető 
gyermeksereg első fogadóhelyén (Pásztor 
Ferencnél) „Csokit vagy csalunk!”, „Cso-
kit vagy csínyt!” jeligékkel kopogtattak 
be, ahol, ha nem kaptak volna édességet, 
akkor valamilyen huncut csínyt kellett 
volna elkövetniük, de természetesen min-
denkinek jutott némi édesség a gyűjtöge-
tő kosarába, így a házigazda ellen nem 
történt semmilyen csintalankodás. Össze-
sen öt helyszínen (Pásztor Ferenc, Fekete 
Gabriella, Borsos Ancsi, Molnár Zoltán, 
Pálma Büfés lányok) fogadták a gyerme-

keket, akik időt, pénzt, energiát nem saj-
nálva rengeteg finomsággal, édességgel, 
kidekorált házakkal és meglepetésekkel 
készültek a lurkók fogadására. A séta köz-
ben a jó hangulatot zenével énekléssel és 
hangos riogatással, sikongatással alapoz-
ták meg a felvonulók. Az utcákra többen 
is kijöttek házukból, hogy személyesen is 
köszönthessék a mulatozó tömeget. Út-
közben egy felnőtt társaság is meglepte a 

sétán résztvevőket. A rendezvény utolsó 
helyszíne a Pálma Büfé volt, itt ért véget 
a halloween-i séta. Az estet jó hangulatú 
beszélgetés, teázás és forraltborozás zár-
ta. 

Köszönet a szervezőknek és a foga-
dó házaknak, hogy ilyen félelmetesen jó 
hangulatú rendezvényt hoztak települé-
sünkre, reméljük jövőre folytatódik az 
idén megkezdett hagyomány! 

Tisztelt Lakosság!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a Tiszaalpár, Alkotmány u. 26. sz. alatti 
ingatlan (hrsz.: 531) értékesítésére.
Részletes pályázati kiírás a honlapon – www.tiszaalpar.hu – elérhető.

Tisztelettel: dr. Menyhárt Anett jegyző
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Közmeghallgatás
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2022. október 21-
én 16 órai kezdettel közmeghallgatást tar-
tott a Művelődési Ház nagytermében. 

Az idei közmeghallgatásnak kettő na-
pirendje pont. Az első napirendi pont ke-
retében Dr. Vancsura István polgármester 
tájékoztatta a lakosságot az Önkormányzat 
2022. évben végzett munkájáról. Elsőként 
azt emelte ki, hogy az idei évben az is nagy 
eredmény, hogy eddig zavartanul tudtak 
működni az önkormányzati intézmények: 
az Óvoda, a Könyvtár és Konyha, a Gondo-
zási Központ és a Művelődési Ház is. Az, 
hogy a hátralévő hónapokban mi és hogyan 
fog üzemelni ezek közül, még kétséges. 
Elsőként utánajártak az Önkormányzatnál, 
hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy a 
továbbiakban is fenn tudják tartani az in-
tézményeket a megnövekedett energiaárak 
miatt. Valahol meg kell találni hozzá a ha-
tárt. Az idei esztendőben eddig és most is 
helyt állnak a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói és a közfoglalkoztatottak is, amit el 
kellett végezni a településen azt megtették. 
Új feladatként jelentkezett az, hogyan le-
het túlélni a következő időszakot, miből 
tudnak bevételt produkálni. Az egyik ilyen 
bevételi forrás az önkormányzati erdők le-
het. Van egy húsz hektáros erdő, ennek egy 
részét tarvágással lehet tisztítani, gyéríteni, 
ebből fog az önkormányzatnak bevétele 
származni. Illetve van egy 20-25 hektáros 
terület is gabonával bevetve, ami jövőre 
lehetőséget ad szintén az önkormányzati 
jövedelemre. Igyekszik a település az ön-
kormányzati területeket, parkokat rendben 
tartani. A polgármester úr szót ejtett a kó-
bor kutyák helyzetéről, hiszen korábban is 
probléma volt, hogy sok kutya rohangál 
az utcákon. Egy kutya bevitele a telepre 
52.000 Ft-ba kerül, és a jelenlegi helyzet-
ben nem engedheti meg magának az Ön-
kormányzat, hogy ilyen dolgokra költsön. 
Tavasszal önkormányzati szinten szeret-
nék felmérni, hogy háztartásonként hány 
kutyával rendelkeznek, megfelelő tartás 
van-e, rendelkeznek-e az állatok oltással 
és chippel. A továbbiakban szó volt arról 
is, hogy az ügysegédi szolgálat helyi ki-
települését megszüntetik, de továbbra is 
marad a csütörtöki ügyfélfogadás. Röviden 
ennyiről adott tájékoztatást a polgármester, 
inkább a megjelentek véleményére kívánta 
a hangsúlyt fektetni.  

A második napirendi pontban az egyéb 
kérdések, javaslatok, hozzászólások kap-
tak helyet. Elsőként Szederkényi Zoltánné 

szólalt fel immáron sokadik alkalommal a 
Bethlen Gábor utca útburkolatának állapo-
ta, süllyedése miatt. A másik probléma, ami 
miatt szót kért, hogy a település vezetői ne 
feledkezzenek meg a településen a régi ta-
nítók sírjairól, elhanyagolt állapotban volt 
Nagy Endre és Nagy Endréné sírja, mivel 
nekik már nincs hozzátartozójuk, aki gon-
dozná azokat. Válaszul a polgármester el-
mondta, hogy két évvel ezelőtt írt egy leve-
let a Bácsvíz igazgatójának, de a mai napig 
nem érkezett válasz a levélre. Szó volt róla, 
hogy felújítják a Kiskunfélegyházát Laki-
telekkel összekötő útszakaszt, amely a te-
lepülés útjait is érintette volna, de sajnos 
ezt a jelenlegi takarékossági helyzet miatt 
bizonytalan ideig elhalasztották. A sírral 
kapcsolatos észrevételt jogosnak érezte dr. 
Vancsura István, és ígéretet tett a rendbe 
tételre. 

A második ember, aki szót kért az Bar-
ta Lajos volt, aki a túlszaporodott hódok 
miatt szólalt fel. A Kisgáton belül 1-2 nap 
alatt 30-40-50 éves fákat rágtak ki. A Fél-
szigeten 2015-ben telepítették a fehér fűze-
ket, a betelepített állatok már azokból is ki-
ették a derékmagasságú fákat. Megjelentek 
hódok több helyen az élő Tisza mentén és 
a Tőserdőben is, helyben még temető alatt, 
valamint az újfalusi strandnál és a Piros-
kánál is elkezdték tönkre tenni a fákat. 
Rövid időn belül meg kell akadályozni a 
túlszaporodást, a fák tönkretétele mellett a 
horgászok sem tudnak tőlük éjszaka hor-
gászni. A betelepítés sajnos nem lett kor-
dában tartva, így óriási károk keletkeznek 
az állatok által. A felszólalásra reagálva 
elmondta a polgármester, hogy ez már a 

helybéli Vadásztársaság egyik gyűlésén is 
felmerült témaként, de nem egyszerű az ál-
latok kilövésének engedélyezése jogszabá-
lyi oldalról. Utánanéznek, hogyan lehetne 
megoldani a helyzetet.

Harmadikként Bolláné Csernák Csil-
la kért szót az Iskolával szembeni, kidől-
ni készülő szolgálati lakás állapota miatt. 
Valamint méltatlannak és leamortizált 
állapotúnak minősítette a település busz-
megállóit, aki szerint, ha az Önkormányzat 
nem tesz azok javítása érdekében, akkor 
felhívást kell tenni a facebook közösségi 
oldalon, hátha megmozdulna a falu közös-
sége a közös ügy érdekében, úgy, mint más 
környékbeli településen is. Továbbá szót 
emelt az iskolai étkeztetés miatt is, hiszen 
több gyermeknek van speciális étkezési 
igénye betegség miatt, amire még a tavalyi 
évben talált megoldást a konyha, de ettől 
a tanévtől ez nem megoldott. Jó lenne, ha 
a többi gyermek is kaphatna lehetőséget 
a diétás étkezére. A Szőlőhegyi körzetben 
lévő útszakasz állapota miatt is szót kért, 
hiszen problémát okoznak a benőtt gazos, 
füves területek, valamint az útra belógó 
ágak állapota, amit rendbe kell tenni, ha 
véletlen egy baleset miatt kerülni kell a 
főútról. Válaszul a polgármester ígéretet 
tett az útszakasz karbantartására. A diétás 
ebédet eddig Bokrosról hozták a konyhára, 
viszont ez a jelenlegi üzemanyag és alap-
anyagárak mellett nem tartható fenn, így 
ezért nem is tudják azt a továbbiakban biz-
tosítani a gyerekeknek. Marad a családok-
nak ez a feladat. A szolgálati lakás helyére 
egy új konyhát szeretnének, viszont ennek 
a kivitelezése igen költséges lenne.

A konyha terveztetési költségét a 
Pejtsik hagyatékból oldják meg, az épí-
tési és bontási költségre jelenleg nincs 
keret. A TOP 20 pályázatban 60 millió 
Ft volt a jelenlegi konyha rendbetételére, 
de ezzel sem lehetne még így sem a  je-
lenlegi követelményeknek megfelelni. A 
polgármester elmondta, hogy már meg-
kereste az országgyűlési képviselőn-
ket, Lezsák Sándort is emiatt, valamint a



A falunak egykor oly sok örömet és 
egyben megélhetést nyújtó, legértékesebb 
természeti kincsünkről a Tisza elfeledett, 
ősi arcáról lesz szó, szemezgetve ritka 
régi könyvekből. Az első rész mondhatni 
előétel/felvezetés az egykor híres Alpári 
Halászcsárda történetének felfedése előtt. 
Berkes Sanyi bácsinak köszönhetően a 
minap lehetőségem nyílt kölcsön venni 
és elolvasni Bitó János: Az én kiskirály-
ságom c. könyvét, melyet nyugodtan ál-
líthatom minden Tisza közelében lakónak 
el kell olvasnia. Nekünk alpáriaknak kü-
lönösen! Bitó János 1859-ben született 
Szegeden és itt is halt meg 1932-ben. 
Értékes néprajzi és történelmi töltetű 
visszaemlékezéseit 1930-ban adták ki 
könyvben, melynek állítólag egyetlen 
példánya ismert. Az én kiskirályságomot 
1993-ban újra kiadták, de már ez is fel-
lelhetetlen az antikváriumokban. Ezért 
nyugodtan mondhatom, hogy ritka külön-
leges kiváltság elolvasni életművét. És 
hogy mi köze Alpárhoz ennek a szegedi 
embernek? A kapcsolat abban áll, hogy 
az egykori Alpári Csárdát az ő családja 
üzemeltette… Bitó János talán a leghíre-
sebb halászmester volt a maga idejében 
és nem csak hazánkban, hanem külföldön 
is. Kezdetben halhasító munkás, majd 
halászlegény, halászmester, halászati bér-
lő, halkereskedő, élete második felélben 
több legendás hírű csárdát is üzemeltetett. 
Foglalkozása a Bitó családot valóságos 

halkereskedő dinasztiává tette. A Tisza 
uraként is emlegették Titeltől Alpárig. 
Visszaemlékezéseit különösen értékessé 
teszi, hogy a mai napig nem ismerünk 
más halásztól ilyen nagy és részletes ösz-
szefoglalót a mesterségről. 

 A halászatról a legteljesebb értékű 
művet megalkotó Herman Ottó gyakori 
vendége volt, csárdáiban megfordultak 
a kor legnagyobb írói köztük Mikszáth 
Kálmán, Gárdonyi Géza, Pósa Lajos, 
Móricz Pál és még sokan mások. Beszál-
lítója volt Ferencz Józsefnek és az akkori 
német császári udvarnak is. Könyvének 
minden sora arany, felér egy időutazás-
sal. Lássunk néhány érdekes szemelvényt 
a műből, melyek segítségével az olvasó 
megismerheti a még szabályozatlan Tisza 
valódi aranykorát:

A halbőségről és víz nagyságáról: 
„1870-ben és 71-ben is, valami csudála-
tos nagy vizek voltak egész Magyarorszá-
gon, de különösen itt a mi Tiszánk mellett. 
Egy tenger volt napi járóföldekre minden. 
Szeged városában állandóan 6 szivattyú 
húzatta a vizet a Tiszába, emlékezhetnek 
arra még más, velem egykorú öregek is. 
A tápairét, a szilléri, vagy mint az akkori 
népek mondták, szili-szék, a mai korcso-
lyázó-tó, a Bak-tó, a Fehér-tó belátha-
tatlan egy nagy víz volt, - azt mondtuk, 
van akkora mint a tenger, csakhogy nem 
olyan mély… így volt ez éveken keresz-
tül és valahány vízi-mérnöke az ország-

nak, mind megpróbált segíteni rajta, de 
nem tudtak. No, hanem aztán ez a nagy 
víz természetesen a halak paradicsoma, 
mennyországa volt. Úgy mondták akkor, 
hogy több volt a Tiszában a hal, mint a 
víz. Ha inni akart valaki, mire észrevet-
te – hal akadt a torkán. Azután változott 
az idő, - kevesebb, mindig kevesebb lett a 
hal a Tiszában, és több a víz – maholnap 
meg már se hal benne, se víz…”

Egy érdekes halétel, és az akkori hal-
fogyasztás: „A cigányoknak a legkedve-
sebb eledele a harcsáskáposzta volt, abba 
vitték azt a sok finom kövér harcsát az 
asszonyok. Egyáltalán a cigány, ha módja 
engedi, nagyon szereti a jó kosztot, a fi-
nom húsokat, (nem bánja néha, ha döglött 
is a malac, csak malacpecsenye legyen) 
nem olyan igénytelen, mint pl. a magyar 
paraszt. Híres eledelük a hétféle hússal 
főtt savanyú káposzta, de nyomába se 
léphet a harcsás káposztájuknak. Értették 
azt az akkori cigányasszonyok szörnyen. 
Nem gondolnám, hogy a maiak is úgy 
tudják… Volt ezekben az esztendőkben 
sok olyan pénteki nap, - mert mégis csak 
akkor volt a legnagyobb keletje a halnak, 
- hogy elmértek 1500 mázsa halat 27 vá-
gószéken. Még ezenkívül voltak a halko-
fák, akik a zsákos halat árulták. Egy-egy 
ilyen zsák súlya 30font volt körülbelül 
különböző finom halakból, és az ára nem 
volt több 2 forintnál.” (szerző megjegy-
zése: az igaz, hogy akkor egy mázsa nem 
100, hanem csak 65kg volt, de így is ha-
talmas mennyiségekről van szó.)

                       2022. november                                                                9. ol dalTiszaalpári Hírmondó

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat el-
nökével is felvette a kapcsolatot, a kerék-
párútra (Nagy-György tanyát a központtal 
összekötő 3 km-es szakasz) 250 millió Ft 
volt a TOP Plusz pályázatban, de ennek a 
végső megvalósítási költsége 600 millió Ft 
lenne, amire nincs pénze az Önkormány-
zatnak. Viszont azt a 250 milliót, ami lenne 
szeretnék átcsoportosítani a konyha felépí-
tésére, és így lenne már 310 millió Forint. 
Azonban még legalább ennyi összeg lenne 
szükséges az új konyha elkészítéséhez. Je-
lenleg az iskolában egy tanteremben oldják 
meg az étkeztetést, viszont jövőre azt sem 
lehet, egyre több a gyereklétszám, jövőre 
három első osztályt kell indítani, amihez 
szükség van a teremre. Az Óvodában is 
szükség van a bővülő létszám miatt újabb 
teremre, amelynek elkezdték a tervezte-
tését. A buszmegállókat érintő közösségi 
összefogást meg kellene próbálni, Bartucz 
István megjegyezte, hogy a legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy sokan oda hord-

ják illegálisan a szemetet. 
Utolsóként Novák Sándor szólalt fel, 

aki felvetette a mozgóbolt kérdését, hogy 
lenne-e olyan vállalkozó vagy kereskedő-

lánc, aki felvállalja, hogy Nagy-György fa-
luban, Polyákfaluban vagy Újfalun egy hé-
ten 2 napig járná a területeket, ahol sok idős 
van és kiszolgálná az áruellátási igényüket, 
hiszen ők nem nagyon tudnak mozgolódni. 
Továbbá szót emelt a természetvédők miatt 
is, akik nem igazán vesznek részt a telepü-
lést és az őket érintő közös döntéseknél, 
nem jelennek meg az egyesületi gyűlése-

ken, nem próbálnak közösen megoldást ke-
resni az őket is érintő közös problémákra. 
Megemlítette még az üdülőövezet szenny-
vízelvezetési problémáját is, egyre többen 
laknak állandó jelleggel ezen a részen is, 
szükség lenne rá, hogy ők is rá tudjanak 
csatlakozni a közös szennyvízhálózatra, 
úgy, mint Tiszakécskén, ott is megoldot-
ták a hétvégi házaknál ezt a problémát. Dr. 
Vancsura István a mozgóbolt felvetésre 
úgy reflektált, hogy nem biztos, hogy van 
olyan vállalkozó, aki felvállalná ezt, lehet 
érdeksérelmi problémát okozna a település 
többi üzletének tulajdonosával, üzemelte-
tőjével. Az üdülőknél azt említette, hogy 
igaz, hogy belterületként van bejegyezve 
ez a rész is, viszont problémát okoz egy 
pályázat beadásánál az üdülőterület minő-
sítés, viszont utánajárnak, hogy Tiszakécs-
kén, hogyan tudták megoldani ezt. 

Mivel más nem kért szót az összejöve-
telen a polgármester lezárta a közmeghall-
gatást. 

A TISZA legendái I.
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A fogott halak méretéről: „A következő 
év, az 1873-ik nagy változást hozott rám, 
akkor lettem inasból – halászlegény! Hej, 
szép idők! Megint nagyon jó, amellett igen 
okos tudós halászmester volt a gazdám, 
bizonyos Kistimár József. Kora tavasz-
tól késő őszig egy tanyában halásztunk, a 
Fehérpartban és befagyásáig 147 db öreg 
halat fogtunk. E között a legkisebb is több 
volt 30 fontnál (szerző: kb. 15kg), a legna-
gyobb meg megütötte a két mázsát (szer-
ző: 130kg). Ez hívták úgy abban az időben, 
hogy öreg hal.”

A halfogyasztásról és a halak változa-
tos elkészítéséről: „A hal a főételünk ott 
volt előttünk ingyen, ehettünk megful-
ladásig. De bizony igen-igen csak érteni 
kellett a főzése-sütése módját, hogy az 
olyan jó legyen, hogy hónapról hónapra – 
sőt évről-évre meg ne unja a gyomor. Úgy 
fogtunk ki rajta, hogy hetenkint változtat-
tunk a hal fajátját is, meg az elkészítésé-
nek módját is. Hiszen százféleképpen lehet 
azt csinálni. Pl.reggel rendesen felhúztam 
nyársra vagy 9-10 db cinglit besózva, de 
belestül, hajastul és az úgy sült meg. – ezt 
a sütési módot a dunai halászok úgy hívják, 
hogy a „monduros hal”. – Ha aztán szép, 
kifogástalanul megpirult, annál fölsége-
sebb reggelit képzelni se lehet… Nem 
irigyeltem én semmiféle királyát és császá-
rát a világnak.”

A Tisza haragja, avagy az 1879-es sze-
gedi árvíz: „A víz hömpölyögve két méte-
res magasságban tört be egyszerre. Nem 
kérdezte, merre szabad, hol az út? Sok 
ember halt szörnyen a rémülettől, mikor 
a zúgásra kitekintve, öles magasan látta 
udvarában ömleni a vizet… Az eddig any-
nyira szeretett mindennap látott, megszo-
kott öreg Tiszát… Rengetegen vesztek el 
családostól, mert nem akarták otthagyni a 
házukat, bútorukat, lehetetlennek tartották, 
hogy ebadóba hagyjanak mindent, ami ed-
dig az ő féltett vagyonuk volt, s ott veszett 
a legféltettebb kincsük, - az életük is. … 
Szegednek 5400 házából 304 maradt meg 
épségben. A többi összeomlott, semmivé 
lett… Hasonló csapás ebben az ország-
ban még nem ért várost. Az egész Európa 
szeme sajnálkozva Szegedre nézett akkor, 
csakhogy mink nem igen tudtunk róla, ret-
tenetes felfordultságunkban és nyomorú-
ságunkban. Talán sohasem érte még ezt a 
várost olyan borzalmas csapás. A virágzó 
város helyén csak egy sír volt. Rémség, 
pusztulás mindenfelé. Ezer és ezer ember 
annak is örült, ha a puszta életét megmen-
tette… Én már erős fiatalember voltam ak-
kor , de ma is felsajdul a szívem, ha rágon-
dolok arra, hogy a gondatlanság hány ezer 

embert tett hajléktalanná, koldussá, vagy 
földönfutóvá. Mert erős meggyőződésem, 
hogyha akkor megfelelő módon vették vol-
na körül gátakkal a várost, a Gergely-napi 
harangszó nem zúgna évről-évre olyan kí-
sértetiesen.”

A királyi főkonyhamester rendelése, 
– egy mára kihalt halunk a viza -, illetve 
egy kitűnő fogás a hal értéktelennek tartott 
részeiből: „Október elsején, emlékszem, 
mintha tegnap lett volna, igen korán ki-
mentem a halvásárba, jövök-megyek, és 
látok ott egy szép magas, nagyon előkelő 
idegen urat nézgelődni jobbra-balra, mint 
aki keresgél valamit, vagy valakit. Arra 
megyek, ráköszönök tisztességgel, - ő meg 
igen szívélyesen elfogadja. Hozzálépek be-
mutatkozom: „Bitó halászmester vagyok”, 
- ő meg, hogy „Gróf Kinszky vagyok, a 
király főkonyhamestere”. Mondja aztán, 
hogy halat akar rendelni a király konyhá-
jára a három napra. Első napra kellene 80 
kiló szép nagy kecsege, a második napra 
80 kiló fogas, - mert a tiszai süllőt, ha már 
másfél kilónál nehezebb, fogasnak hívják. 
Rendben van, mondom meglesznek a ha-
lak, és egyben ajánlom, hogy van éppen 
egy ritka szép halam, egy 167 kilós vizám, 
a harmadik napra vegye meg azt a kegyel-
mes úr. Nagyon örült neki a gróf és meg is 
kötöttük az egyezséget ott helyben. De azt 
kikötötte, hogy a hal kilójának nem szabad 
többe kerülni 2 forintnál, - mert igaz, hogy 
Pesten meg Bécsben 3 forintot is adnak 
érte, de hát Szegeden, itt a fő-fő hal fészek-
ben kettő is elég lesz. Ilyen takarékos em-
ber ez a gróf Kinszky. Amint elvállaltam, 
szállítottam is pontosan a halakat, 3-án a 
kecsegéket, 4-én a fogast és 5-én a nagy vi-
zát, - ami előzőleg egy nagy öreg harcsával 
meg tokhallal és egy kiváló nagy sőreggel 
ki is volt állítva, és a rengeteg vidéki nép, 
akik odacsődültek a királynapokra, mint a 
csudát, úgy ment seregestül megbámulni, 
10 krajcár beléptidíjért. Hanem a nagy vi-
zának, mielőtt beszállítottam, kivettem az 
ikráját, - éppen 28 kg kaviár volt benne. 
Negyedmagammal cipeltem be a rémséges 
nagy állatot a konyhába, ott meg egy kis 
alacsony, zömök, jó szélesvállú mészáros 
csak elkapja ám és egymaga vágja fel az 
asztalra és csak megy neki bárddal, szeker-
cével trancsírozni, - hát mink se voltunk 
nyápic legények, de leesett az állunk a cso-
dálkozástól, mert ekkora erőt még nem igen 
láttunk! A gróf is ott áll, nézi a nagy maho-
met halat, egyszerre csak hozzám fordul: 
„Mért van ez a hal felvágva, Bitó?” - ”Hát 
csak azért Kegyelmes Uram, mert kivettem 
a kaviárját, ami nem jár a haltesttel, annak 
nem az az ára”. – Egy kicsit mérgeskedett 

Kinszky gróf de azután belátta, hogy így 
az igazság, meg azután megígértem, hogy 
másnap neki kóstolót a magam készítette 
kaviárból. A kis zömök mészáros azalatt 
már szabdalta a szörnyű nagy jószágot, egy 
rántásra kivette az egész belsőrészét, dobta 
le az asztal alá, - pedig a vizának, - sokan 
nem tudják ezt, - épp úgy mint a toknak, 
kecsegének, olyan zúzája van mint a puly-
kának, és az ugyancsak finom falat. Csapja 
le a fejét, az egész nagy farkát, volt vagy 25 
kilónyi, azt is le az asztal alá. Én meg csak 
nézem: „Mi lesz ezzel?” kérdem. „Semmi” 
felelik, „mi azt nem használhatjuk a király 
asztalára. „Ejnye, füstölgök magamban, de 
kár ezt itt kárbaveszni hagyni… Odafordu-
lok aztán a grófhoz és megkérdezem, hogy 
elvihessem én ezeket a ledobott részeket, 
főzök én abból olyan halpaprikást, hogy 
debizony megehetné a Fölséges úr maga 
is! – majd hozok belőle a gróf úrnak is 
kóstolót, ha tetszik. „Jól van, Bitó, jól van, 
vigye, a magáé.” – mondta a gróf, én meg 
nagy örömmel vittem haza. Bementem az-
tán az Európa-kávéházba vendéget hívni, 
mert tudtam, hogy abból valami finom fa-
latok lesznek. Öt egész óráig főztem pap-
rikásnak a halat, lett is olyan leve, mint a 
paradicsomszósz, és csuda finom hús, mert 
az olyan óriási halnak, különösen a vizá-
nak, ami porcos hal, csupa de csupa hús a 
feje. Két hatalmas bográccsal lett és nem 
hazudok, - százan nem győztük megenni. 
Hanem egy nagy tányérral félreraktam a 
legszebbjéből kocsonyának, - olyan volt 
a leve mint a szijj és bevittem másnap 
Kinszky grófnak, egy jó literes üveg ka-
viárral együtt, mint a borsó olyan szemű 
volt. Nézi, nézi a gróf, mosolyogja, kóstol-
ja, alig akarja elhinni, hogy hogy tudtam én 
ezt ilyen gyönyörűre megcsinálni. Másnap 
be voltam rendelve, a számadás és fizetés 
végett. A gróf éppen valami más fontos do-
logban volt, így beküldött az irodába, hogy 
üljek le ott addig, várjam meg, míg vé-
gez…. Azután, hogy leszámoltunk, jó nagy 
hangon hogy a konyhaszemélyzet is hallja 
odakint, azt mondja nekem: „No hanem 
hallja, én még életemben olyan finom ételt 
nem ettem, mint az a maga halkocsonyája 
volt, és olyan gyönyörű kaviárt nem láttam, 
mint amit maga csinált. – Tudja mit mivel 
nagyon meg voltunk a halaival elégedve, 
én magát elő fogom terjeszteni a császári 
királyi udvari halbeszállítói címre, jó?” De 
én csak azt mondtam, hogy „köszönöm a 
gróf úr jó akaratát, de nem udvari szállítói 
cím kell nekem, hanem jó halászat, arról 
tegyenek, hogy jobb legyen”.”

Folyt.köv. a következő hónapban 
Zsigó Ferenc
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Út a végtelenbe

Megbékéltél végre az egész életeddel
többé nem találkozol földi léteddel.
Megpihen tested a sok szenvedéstől
meleg fény áramlik a csend oly békítő.

Nem akarsz visszamenni újra
a szenvedésbe, tested görcsébe a kínba.
Körülötted sírás s fájdalom
érzed már nem fáj nagyon.

Szíved dobbanàsát egy gép hallgatja
lassan elcsitul, némul a hangja
Kezed egykor forró volt s tüzes
elernyedve fekszik, törékeny s hideg.

Edzett tested mely valaha ficánkolt
élettelenül pihen mint a fa tuskó.
Szemed ragyogása teljesen kifakult
nem lehet belőle olvasni mi a múlt.

Érzed elindultál a hosszú útra
innen soha nem térhetsz vissza.
Magad körül látod síró családod
el kell engedjenek, te is belátod.

Hatalmas űr mit itt hagysz nekik
nem érdekel, hogy ők is megszenvedik.
Most már feladod azt aki voltál
Családod érzi örökre távoztál!

Néha fáj nagyon élénkül a bánat
Szeretet halmaz marad utánad.
fájó emlékek békèsen nyugodnak
hosszú idő sebeket gyógyíthat.

Minden ami rossz elmúlik egyszer
Rád gondolnak mindig s ezerszer.
Ezt a nagy űrt nem töltheti ki semmi
A szeretet tüze feléd soha nem hűl ki.

Emlékezzünk Szeretteinkre!!
Azokra akik fentről vigyáznak reánk!

Lehetne szebb

Lehetne szebb a világ
ha háborúk nem pusztitanák.
sok éhes ember jól lakhatna
a szeretet békét hozna.

Lehetne szebb a föld
ha becsben tartod értékeled őt
Vigyázol fákra, folyóra, tengerre
s hatsz az ostoba emberre.

Lehetne szebb a város
ha kizárod azt ami káros.

Külön gyüjtöd a szemetet
a csikket a kukába teszed.

Lehetne szebb a kedved
Ha megnyugtatnád lelked
mosolyt küldenèl neki
szíved derűvel vértezi.

Lehetne szebb az élet
ha boldogan szívből éled.
Pihenést engedsz magadnak
éltető energiát kaphatsz.

Lehetne szebb az otthon
ha nem hajtogatnád folyton
Mennyi minden tenni való van
Ismét ki dolgozhatom magam.

Lehetne szebb a tested
ha keményen naponta edzed
megadod neki ami kell
egészséges,edzett leszel.

Lehetne szebb a mosolyod
Ha a mosolygást gyakorlod
Mosolyogni, mosolyogni kell
vidáman, derűsen cselekszel

Sok mindent lehetne szebb
szebbé az életed te teheted
Szeretettel, mosollyal ,jó kedvvel
lehetsz te egy boldog ember.

Töklámpás

Szép narancs tököt kaptam
Mosolygós arcot faragtam
Kerültek reá nagy szemek

A szája pityergős is lehet

Feje búbján csinos kalap
Kicsi tököm lassan halad
Faragtam még lángokat
Gyertya fénye pislákolhat

Áll a sarokban egy mérges
Érzi, tudja ő nem vétkes
Én változtattam ilyenné
a szomszéd talán kitenné

Tesz bele egy mècsest
nem lesz többé mérges
Meleg lángja vígan lobog
Kis tököcském csudi boldog

Bamba vigyor, mókás pofi
Faragásom nagyon profi
Széles szàjak, kocka fogak
este világít az ablak alatt

Zord orcát festhetek rá
ráncolom a homlokát
Könnyes szeme, nagy a foga
Ijesztő lett a tökfej koma

Ártó gonosz szellemek
elriaszt benneteket
Sötétben világít nektek
ide ugyan nem jöhettek

Èvről évre van egy nap
mit halloweennek hívnak
Millió tök kèszül e napra
gonoszságok elriasztva.

Szabóné Ági

Novemberi versek



12. ol dal                                                         2022. november Tiszaalpári Hírmondó

Idén is megkezdjük fenyőfáink 
árusítását!

Normand, Ezüst, Luc, földlabdás fenyők kaphatóak!
3000 Ft-tól ingyenes kiszállítás 20 km-es

körzetben, hozott talpba befaragva.

Jöjjön el és válassza ki
álmai fenyőfáját!

Novákkosár
Deák Ferenc u 39.

06-70/428-04-34
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Hirdetés

Komplex fejlesztés a MATIC Kft.-nél
A MATIC Ipari Szolgáltató Kft. 2022.05.18-án pályázatot nyújtott be az Európai Unió 
által társfinanszírozott, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 
keretén belül megvalósuló GINOP Plusz-1.1.2-21 azonosítószámú felhívásra. A pályá-
zatot a Pénzügyminisztérium, mint Támogató pozitívan bírálta el, így a MATIC Ipari 
Szolgáltató Kft., mint Kedvezményezett 236,41 millió Ft feltételesen vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében 
valósul meg.
A vállalkozás fő tevékenysége a lemezmegmunkálás. Saját termékek gyártásával is fog-
lalkozik (pénztárgépfiók, trezor, kazetta, műszerdoboz), valamint különböző gyártó vál-
lalatok beszállítója is. A cég folyamatosan fejlődik, egyre több a megrendelése, amik-
nek a kiszolgálásához szükségessé vált a kapacitások bővítése. 
Az európai uniós támogatás segítségével a cég többek között gyártó eszközöket fog be-
szerezni (lézervágó gép, lézerhegesztő, tárcsás daraboló, robot rendszer), ezzel növelni 
tudja a gyártási kapacitását. Ingatlan és infrastrukturális beruházás révén a szellőző 
rendszer kiépítése, valamint napelem rendszer telepítése is megvalósításra kerül. Ezen 
kívül informatikai fejlesztésre is sor kerül, szoftver beszerzés formájában. A folyamatos 
növekedés megfelelő kezelése céljából a vállalkozás szervezetfejlesztési tanácsadáson 
is részt fog venni.

A projekt megvalósítási helyszínei: 6066 Tiszaalpár, Csongrádi út 16/A
      6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00091

További információ kérhető: 
Görög Tamás
+36 308492911
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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:

cukrász
A jelentkezési dokumentum: fényképes önéletrajz, 
amelyet az allas@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: 06/70/669-5353
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
szelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Keresek eladó masszív molnárkocsit. Tel.: 
06/20/98-19-062 
* Eladó Tiszasas külterület 010/5 hrszú 20,3015 ha 
osztatlan közös erdő 80%-nyi tulajdonjoga. Érdek-
lődni az esti órákban: +36/70-382-3387
* Mátrix-50 robogó kevés kilométerrel betegség 
miatt eladó. Érd.: 06/30/425-8241
* 100 kg-ig mérő fa mázsa eladó. Érd. 06/30/425-
8241
* MK-27-es magnó 30 db kazettával eladó.  Érd. 
06/30/425-8241
* Akácerdő eladó. 2005-ben lett telepítve, 2017-
ben tarvágást végeztek rajta. A területen található 
még 7 diófa. Mérete 2359 m2. Érdeklődni: 06-
70/420-60-32
* Alkalmi munkára keresek férfi munkaerőt. Tel.: 
30/467-44-20
* Megnyílt a Kuckó turi Tiszaalpár, Szent Imre 
tér 13. szám alatt. Az üzletben megtalálható gyer-
mekruha, cipő, plüss, kiegészítők és felnőttruha 
egyaránt. Várok mindenkit sok szeretettel minden 
hétköznap reggel 8-tól délután 4-ig, szombaton 
8-tól 12-ig.
* Négyütemű robogó kevés kilométerrel eladó, 
80.000.- Ft. Érd.: du. 3 óra után 06/20/388-0037
* Eladó: Utánfutó és Suzuki Swift GC 1.3 másfél 
év műszaki. Érd: 70/421-8601
* Tiszaalpáron 2 db, darabonként 400 négyszögö-
les zártkert eladó. Érd.: 20/380-6061
* Eladó kisméretű kályha, 26-os majdnem új ke-
rékpár, konyhaszekrény, gyerekheverő és 2 szemé-
lyes rekamié. Érd.: 06/30/838-6254
* Eladó EUROTECH elöltöltős automata mosó-
gép. Érd.: 06/20/932-6482
* Eladó 140 liter vegyes gyümölcs cefre,  MC-3A 
elektromos orgona és 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
* 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 
családi ház eladó. Tiszaalpár, Petőfi S. u. 63. Érd.: 
06 30 6849060
* Eladó 4 db 2-50 cm beton oszlop és 700 db kis-
méretű 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 ál-
lapotban eladó. Tel.: 06-30/221-9922
* LÉTRA ELADÓ! 240 cm. magas, 7 fokú, fából, 
kétágú. Érd.: 06-76/579-333
* 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 
állapotú 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: Közalkalmazot-
ti 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
* Betonkeverő és alumínium létra bérelhető. Bő-
vebb információ: 06703141988.
* Eladó Kiskunfélegyházán a Gábor Áron utcában 
régi típusú ház. 567 négyzetméter alapterülettel. 
Lakóház, kert, gazdasági épület. Gáz, villany, 
víz-csatornarendszer. Érd:06-70/659-4528
* Házi gondozást-ápolást vállalok. 06-20-38-33-
447

* Eladó fehér szobakerékpár. Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: 76/421-576
* Eladó egy 26-os női kerékpár és 1 db üst. Érd.: 
06/30/570-3133
* Ruhajavítást vállalok és díszpárna varrást. 
06/30/382-3371
* Sofőr-Raktáros munkakörbe munkatársat ke-
resünk Tiszaalpári telepünkre. Targonca vizsga 
előnyt jelent. Jelentkezni a 30/686 2398-as telefon-
számon lehet.
* Eladó terménydaráló, szőlőprés, üstház, zomán-
cos bogrács 40 literes. Régi szobabútor. Majdnem 
új, piros 26-os női kerékpár. Érd.: Bajcsy-Zsilinsz-
ky 42. 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 
háttámlával, könnyű, összecsukható. Tel: 30/295-
1986
* Puli kiskutyák eladók! Érd: 30/873-2403
* Albérletet keresek sürgősen. Érd.: 06/30/458-
28-65
* 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 állapot-
ban, 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 ci-
pők csizmák eladók. 3-2-1 ülőgarnitúra, Ikea fo-
telágyak 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 
szekrény, 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 Üz-
let. 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 el-
adó. 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,
MINDEN SZÁLAT

MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!

Lépj előre digitálisan!

telekom.hu/gigaeros
Optikai hálózaton, műszaki felmérés alapján.

Miklós
Hálózatépítő  
vezető technikus
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