
Több százan vettek részt Tiszaalpáron 
Bársony Mihály szobrának avatásán. A 
település központjában Lezsák Sándor 
és Sebő Ferenc leplezte le Raffai Dávid 
alkotását.

Bársony Mihály tekerőlant és citera-
készítő, a népművészet mestere szeptem-
ber 2-án lett volna száz éves. A település 
a centenárium alkalmából több eseményt 
is rendezett ebben az évben. Szerényi 
Béla a Bársony Mihály örökség gon-

dozójának volt az ötlete, hogy szobrot 
emeljenek a tehetséges tekerőlant készí-
tőnek. A képviselő-testület támogatta az 
ötletet. Az avatáson dr. Vancsura István 
köszöntötte a jelenlévőket és Bársony 
Mihály szállóigévé vált mondatát idézte. 
„Hiszem azt, hogy a jövő majd eldönti, 
hogy mit hagytam magam mögött.” A 
polgármester elmondta, hogy folytatják 
és ápolják a rájuk hagyott örökséget. 
Meg tudjuk-e őrizni a szentlélek muzsi-

káját, itt a Kárpát-medencében –tette fel 
a kérdést Lezsák Sándor az Országgyűlés 
alelnöke, mert évtizedekkel ezelőtt a 
tekerőlantot a szentlélek muzsikájának 
nevezték. Meg tudjuk-e őrizni azt az 
örökséget, amit évtizedekkel, évszázad-
okkal ezelőtt kaptunk őseinktől. A példa 
nekünk erre Bársony Mihály, aki 220 
tekerőlantot és annál is több citerát készí-
tett – hangsúlyozta a politikus.

Folytatás a 2. oldalon.

Felavatták Bársony Mihály szoBrát
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Az első oldal folytatása.

Senki sem lehet próféta saját 
hazájában. Tiszaalpár ezt a mondást 
szerencsére most megszegte, véleke-
dett Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, 
akinek készített tekerőlantot Bársony 
Mihály. Mesterének tekintette, a tekerő 
játéktechnikáját is tőle sajátította el. 
Mihály bácsi saját elképzelése alapján 
találta fel az öthúros tekerőt. Sokat 
tett azért is, hogy a településen fel-
lendüljön a pávaköri mozgalom. 
A pávakör citeráit természetesen ő 
készítette. Jellemző volt rá a soha nem 
szűnő érdeklődés és az is, hogy számon 
tartotta, megbecsülte a fiatal generáció 
erőfeszítéseit, amellyel a népi kultúra 
megismertetésére törekedtek. Tisztában 
volt azzal, hogy az a szájhagyományos 
műveltség, amit ő közvetített számukra, 
fontos és értékes, mert hozzátartozik 
a magyar kultúra egészéhez. Bársony 
Rózsa, Mihály bácsi lánya arról beszélt, 
hogy édesapja életében nem arra 
készült, hogy születésének 100. évfor-
dulóját sokan ünnepeljék, hanem arra 
kapott megbízatást, hogy a tekerőlantot 

készítse el, hogy dallamokat játsszon 
rajta, hogy mentse meg ezt a kihalóban 
lévő hangszert, az utókor számára. 
Tette ez örömmel, hittel és alázattal. 
Szerényi Béla, aki az egyik utolsó 
tanítványa volt Mihály bácsinak azt 
mondta, nem szeretné, ha ez a szobor 
olyan lenne, amit egy évben egyszer 
megkoszorúznak. Olyat szeretett volna, 

ami találkozási hely. Ez a szobor olyan 
lett Raffai Dávid jóvoltából. Az alkotást 
Lezsák Sándor és Sebő Ferenc leplezte 
le, Kéri Vencel plébános szentelte meg. 
A szobor elé Bodor István a település 
díszpolgára helyezett el virágot. Az 
avatáson a Bársony Mihály Népdalkör 
és az általános iskola énekkara, Bársony 
Mihály kedvenc nótáiból énekelt.

Felavatták Bársony Mihály szoBrát

Megünnepelték az idősek napját
Minden évben megünnepelik az 

Idősek Napját Tiszaalpáron, a Gondo-
zási Központban. Ezúttal is kis műsor-
ral kedveskedtek az otthon lakóinak.

Palásti Viktor intézményvezető kö-
szöntötte a gondozottakat. Elmondta, 
hogy az ENSZ közgyűlése 1990-ben 
nyilvánította október 1-jét az Idősek 
Világnapjává. Azóta hivatalosan ok-
tóber első napján köszöntik az idős 
embereket. Ez a nap a szép korúakról 
szól, felhívja mindenki a figyelmét 
a megbecsülésükre, támogatásukra, 
arra, hogy szeressük, tiszteljük és el-
fogadjuk őket. A család mellett az 
önkormányzat is igyekszik mindent 
megtenni azért – és nem csak ezen a 
napon, hanem az év 365 napján – hogy 
méltó, nyugodt éveikben megkapják 
mindazt a segítséget, támogatást mely 
szebbé, teljesebbé teheti mindennap-
jaikat. 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 

is köszöntötte az otthon lakóit. A mű-
sorban először szavalatot hallhattak 
az idősek, majd az óvoda Tengelice 
csoportjába járó gyerekek mutatták be 
műsorukat. Énekes, táncos produkció-

jukat megtapsolták a Gondozási Köz-
pont lakói. A kis műsor után a nővérek 
almás, meggyes, túrós és mákos rétes-
sel kínálták meg nem csak az időse-
ket, de meghívottakat is.
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A Bársony 100 centenárium al-
kalmából kiállítás nyílt a tiszaalpári 
művelődési ház nagytermében. Az ér-
deklődők sok mindent meg tudhattak 
Bársony Mihály életéről, munkájáról.

A kiállítást dr. Vancsura István nyi-
totta meg. Amint azt elmondta, a tárlat 
Szerényi Bélának köszönhető, aki Bár-
sony Mihály hagyatékának az őrzője. Jó 
kezekben van a hagyaték, fogalmazott 
a polgármester, mert a képeken minden 
fontos mozzanat látható Bársony Mi-
hály életútjából. Ott voltak a szerszá-
mok és minden olyan kellékek, amivel 
dolgozott, amivel készítette a tekerőket. 
És látható volt az is, hogyan, milyen fá-
ból készül a tekerőlant. A műhelyében 
készült fotókon látszik az a precizitás, 
amivel Mihály bácsi rendelkezett. A 

kiállítás másik részében az általános 
iskolások munkáit mutatták be, ami ter-

mészetesen szintén Bársony Mihályról 
szólt. A száz éves évforduló nagyon jó 
alkalom volt arra, hogy a pedagógusok 
átadják azt, amit Bársony Mihályról le-
het tudni – fogalmazott a polgármester. 

A kiállítás alkalmával Illés Renáta 
átadta Vancsura Istvánnak azt a tűgobe-
lint, amit Bársony Mihályról készített. 
A száz éves évforduló alkalmából közel 
százezer öltéssel, 208 óra alatt valósult 
meg az alkotást. A képet valószínűleg a 
községháza tanácskozó termében fog-
ják majd kiállítani. 

A megnyitó után kerekasztal beszél-
getésre került sor. Az asztalnál Bársony 
Rózsa, Sebő Ferenc, Szerényi Béla, 
Sebestyén Márta és Barta Z. Ágoston 
foglalt helyet. Beszélgetésük természe-
tesen nem szólt másról, mint Bársony 
Mihályról. 

kiállítás Bársony Mihályról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó 
fiataloknak nyújt anyagi támogatást. 

Pályázati adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, 2015. ok-
tóber 05-től. Benyújtási határidő: 2015. november 9.

(Az ösztöndíjról további információ a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) valamint a www.tiszaalpar.
hu internetes oldalakon olvasható.)
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Három napon át szólt a tekerőlant
Tizenharmadik alkalommal ren-

dezték meg a Bársony Mihály Teke-
rőlantos Találkozót. Az alkalomra az 
ország különböző részéről érkeztek 
zenészek.

Szeptember utolsó hétvégéje a 
tekerőlantról szólt a településen. Há-
rom napon keresztül több helyszínen 
is megszólaltatták a hangszert fiatalok 
és idősebbek. A mostani találkozónak 
a különlegességét az adta, hogy száz 
évvel ezelőtt született Bársony Mihály 
tekerőlant és citerakészítő, a népmű-
vészet mestere. A centenárium alkal-
mából pénteken a Zárdatemplomban 
ünnepei koncert keretében emlékez-
tek meg a település nagy szülöttéről. 
Olyan neves művészek léptek fel, 
mint Sebő Ferenc, Sebestyén Már-
ta, Barta Z. Ágoston, Claude Flagel, 
Havasréti Pál és Szerényi Béla. 

Szombaton az óvodakertben tar-
tották a hagyományőrző napot, ahol 
kemencében sült a kenyérlángos. A 
gyerekek kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt. Kínáltak süteménye-
ket, réteseket, grillázs készítménye-
ket, de még pávatollakat is. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan ezúttal is nagy 
népszerűségnek örvendett a pávatoll. 
Novák Lajos és családja az elmúlt év-
ben huszonötezer forintot, most pedig 
30.500 forintot árult belőle. Az ösz-
szeget természetesen felajánlották az 
óvoda javára. Addig, míg zajlottak 

a programok a hatalmas sátorban, a 
mellette lévőben bográcsokban főtt a 
pacal, a birka és a marhapörkölt. 

Sajnálatos módon az esős idő-
járás nem tette azt lehetővé, hogy a 
szabadban állítsák fel a színpadot. A 
„Bársony 100” gálaműsor keretében 
először az óvodások, majd pedig az is-
kolások léptek színpadra. A Jövőnkért 
Alapfokú Művészeti iskola néptánc-
csoportja fergeteges tánccal szórakoz-
tatta a közönséget. A népdaléneklő és 
népi hangszer verseny helyezettjei is 
bemutatkoztak. A gálaműsor egyik 
leglátványosabb eleme az volt, ami-
kor a színpadon együtt játszott több 
mint húsz tekerőlantos, akik a Bár-

sony Mihály Népdalkört kísérték. A 
hagyományos kukoricafosztás a rossz 
időjárás miatt ugyan elmaradt, de a 
fosztóbál nem. Az esten szintén teke-
rőlantos muzsika szólt, csakúgy, mint 
vasárnap délelőtt a Jótanács Anyja és 
Szent István templomban, ahol teke-
rős szentmisét tartottak.

A XIII. Bársony Mihály Tekerőlan-
tos Találkozó támogatói: Nemzeti Kul-
turális Alap, Magyar Hangszermíves 
Céh, Magyar Művészeti Akadé-
mia, Nagyközségi Önkormányzat 
Tiszaalpár, Bácsvíz Zrt., Farkas Csaba 
és családja, Dr. Vancsura István pol-
gármester, Árpád Népe Hagyomány-
őrző Egyesület, Kovács Józsefné 
E.V.- 100 forintos bolt, Hatvanyiné 
Boros Ildikó – Szikvízüzem, MATIC 
Kft., Kádár Lajos Nyugdíjas Klub, 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, Szent Benedek Leányai Társaság, 
Török Józsefné, Illés Renáta, Lólé Ist-
ván borász, Garaczi Sándor asztalos, 
polgárőrség.

Médiatámogatók: Tiszaalpári Hír-
mondó, Tiszaalpár Hangja, Sirius Rá-
dió.

Külön köszönet a rendőrségnek és 
a polgárőrségnek az útlezárás gyors 
és precíz megszervezéséért, lebo-
nyolításáért, valamint Túri Máriának, 
Bozóné Magdikának, a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, Koczúr Balázs-
nak és a közfoglalkoztatottaknak.
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Az Árpád téren lévő kopjafáknál 
emlékeztek az aradi vértanúkra 
községünkben. A tizenhárom tábornok 
mellett az egykori miniszterelnököt is 
1849. október 6-án végezték ki.

Ünnepi beszédében dr. Vancsura 
István polgármester visszaemlékezett 
az egykori eseményekre. Haynau 
kegyetlenségére és Ferenc József 
császárra, aki egyetlen egyszer sem 
tett utalást arra, hogy megbánta volna 
a kivégzéseket. A tizenhárom tábornok 
1949. szeptember 21. és 26. között állt 
a hadbíróság elé. A vád a császárhoz 
való hűtlenség. Október 6. szomorú 
záróeseménye az 1848-49-es sza-
badságharcnak. Ezen a napon gróf 
Batthyányi Lajos egykori miniszterel-
nök és tizenhárom tábornok vesztette 
életét, akik hat nemzethez, három 
felekezethez tartoztak és öt nyelven 
beszéltek. Tizenhárom életút és mindez 
egy hazában. Az 1848-49-es szabad-
ságharc legfőbb tanulsága számunkra, 
hogy a magyar nemzet nem tud sza-
badság és igazság nélkül élni. Az aradi 
vértanúk utolsó szavait jól véssük 
emlékezetünkbe – hívta fel a figyelmet 
beszéde zárásaként Vancsura István 
– akik a halál küszöbén így üzentek 

valamennyiünknek: „Krisztusé legyen 
a szíved, a magyar népedé az életed.”

Az ünnepi beszéd után az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola hetedik 
osztályos tanulói idézték fel a hon-
véd tábornokok: Knezich Károly, 
Nagysándor József, Damjanich 
János, Aulich Lajos, Lahner György, 
Poeltenberg Ernő, Leiningen-
Westerburg Károly, Török Ignác, 
Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel 

József, Dessewffy Arisztid, Lázár 
Vilmos kegyetlen kivégzését. Minden 
hősi halált halt tábornokért és gróf 
Batthyány Lajosért egy-egy fekete 
keresztet ragasztottak fel a nemzeti 
színű zászló fehér színére. A műsor 
után az önkormányzat, az intéz-
mények, a civil szervezetek és a pár-
tok képviselői koszorút helyeztek el a 
kopjafáknál.

Szabadság és igazság nélkül nem tudunk élni

Egyházi sorok
-  Október hétköznapjain az esti szentmisék előtt 17:30-tól a 
Rózsafűzért imádkozzuk.
-  Jubiláns házasok megáldására Október 18.án vasárnap kerül 
sor.
Alpáron 9:00,  Újfalun   11:00 .

Az igényeket kérjük jelezzék a kedves Hívek a plébániákon 
irodai időben vagy a szentmisék után.

-  A sírszenteléseket október 31.-én végezzük/szombaton.
   
Az Alpári temetőben  10:00 ,  Újfalui temetőben   14:00.

-  Keresztelés időpontjai:
            Alpáron   október 17.-én   10:00 ,   Újfalun   október 
24.-én 10:00. /szombati napok/

-  Ünnepi szentmiserend

  Alpár  Újfalu      Zárda
November  1.  9:00  11:00   16:00
November  2. 9:00  11:00   16:00

Ajánló a könyvtár legújabb könyveiből
Szakirodalom:
John D. Barrow: 100 alapvető dolog, amiről nem tudtuk, hogy 
nem tudjuk
Börcsök Mária: Közös takarónk, ha már szétesett
Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana
Anette Hackbarth: Az erdő – Élet a fák között
Eva-Maria Kraske: Sav-bázis egyensúly
Skita Erika: Érzelmi intelligencia gyakorlatok
Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv

Szépirodalom:
Elizabetta Dami: Filmforgatás Cinnfordban
David Lagercrantz: Ami nem öl meg (A tetovált lány trilógia 
folytatása)
Leitner Olga: Bakker, azok a csodálatos férfiak!
Robert Ludlum (Paul Garrison): Janson vállalása
Michael Robotham: Fojtott suttogás
Geronimo Stilton: Majd adok én neked karatét!
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 4.
Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 5.
Szűcs Vanda: Egy ikerpár titkos naplója – A kezdetek
Szűcs Vanda: Egy ikerpár titkos naplója 2.– Szívzűrök
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Ötödik alkalommal rendezték meg 
Tiszaalpáron a Kosárfonók Országos Ta-
lálkozóját. A helyi piacon versenyt és be-
mutatót is tartottak.

Az ország különböző részéről 
huszonhárman érkeztek a találkozóra. 
A találkozó célja az volt, hogy a kosár-
fonók megmutassák, vesszőből milyen 
termékeket tudnak készíteni, és mennyit 
fejlődtek az elmúlt évhez képest. Hely-
ben is fontak, amit szakértő zsűri bírált el. 
Bevásárló kosarakat, szennyes tartókat, 
tároló és háti kosarakat, bútorokat, sza-
kajtókat, szalmából készült tárgyakat ál-
lítottak ki. – Sajnos Tiszaalpáron már ke-
vés olyan ember van, aki továbbvinné ezt 
a népi mesterséget – vélekedett Kanalas 
János a találkozó szervezője. Rajtam kí-
vül a községben nyolcan-tízen lehetnek, 
és azok az erdélyi kötők, akik a Czinege 
Manufaktúránál dolgoznak. Pados Zoltán 
a Vas megyei Bejcgyertyánosról érkezett 
a találkozóra. – Nagyapám kezdte el a 
kosárfonást a községünkbe, ami családi 
hagyománnyá vált. Csak olyan tárgya-
kat készítek, amihez kedvem van, mert 
ebből próbálok megélni. Nehezen, de el 
tudom adni a termékeimet. A legjobb vá-
sárló a magyar ember, éppen ezért száz 
százalékban Magyarországon értékesítek, 
általában különböző rendezvényeken. 
Háznál nagyon keveset tudok eladni. Ha 
megfelelő anyagot tudunk szerezni, akkor 
még nagyon sokáig szeretném űzni ezt a 
mesterséget. Szerencsére van egy bérelt 
területünk, ahol meg tudjuk termelni a 
vesszőt – mondta Pados Zoltán. 

–1993 óta foglalkozom kosárkötéssel, 
ugyanis akkor alapítottunk egy szakisko-
lát Nádudvaron ahol a népi kismesterséget 
oktattuk, és oktatjuk a mai napig – meséli 
Balogh Károly. Bár elkanyarodtam ettől a 

mesterségtől, de a kosárfonással való sze-
relembe esésem örök maradt. Kosárfonó-
nak tartom magam, mert a bútorkészítésig 
nem jutottam el, amit egy magasabb szin-
tű fonásnak ítélek meg. Mindig a hasznos-
ságot tartom szem előtt, ezért használható 
tárgyakat készítek. Számomra a kosárfo-
nás nem hobbi, hanem annál több, de nem 
főállásban csinálom. Nincs az a termék, 
amit ne tudnék eladni, és ezt nem nagy-
képűségből mondom. Felmértem az igé-
nyeket, és megnéztem azt, hogy mire van 
szükségük az embereknek. Tároló kosárra 
például mindig szükség van, és erre a fo-
nott termékek nagyon alkalmasak.

A mostani találkozón egyre szebb 
termékek születtek. Örülök annak, hogy 
több fajta használati tárgyakat alkotnak az 
emberek – hangsúlyozta Czinege István a 
Czinege Manufaktúra ügyvezetője, a ta-
lálkozó támogatója. Ez azért is jó, mert a 
kosárfonók elgondolkodnak azon, hogyan 
lehet a kor szelleméhez igazítani a régi 
korok hagyományait. Mi már huszonhat 

éve vagyunk jelen a hazai és a nemzet-
közi piacon. Európában az egyik legna-
gyobb cég vagyunk, aki ilyen jellegű kéz-
műves termékeket állít elő. Vesszőáruból 
a legszélesebb kört mi készítjük Közép 
Európában. Szívesen támogatjuk az ilyen 
rendezvényt, mert egyezik a profilunkkal. 
Erdélyből többen áttelepültek, akik ma 
már tiszaalpári lakosokat. Ők és a gyere-
keik alkotják a munkaerőnk jó részét. 

A találkozón értékelték is a kosárfo-
nók munkáját. A zsűri legjobbnak Kozma 
Ilona (Ócsa) alkotását találta. Második 
lett Lakatos Károly (Tiszaalpár). A har-
madik helyet megosztva kapta három 
tiszaalpári kosárfonó: Pinder László Zol-
tán, Gergely Ramóna és, Kapás Aida Éva. 
Bene Ágostonné (Kiskunfélegyháza) és 
Kálmán Jánosné (Tiszaalpár) üvegfonók 
különdíjban részesültek.

Kosárfonó Találkozó támogatói: Nem-
zeti Kulturális Alap, Duna-Tisza Közi 
Népművészeti Egyesület, Czinege Ma-
nufaktúra, Nagyközségi Önkormányzat 
Tiszaalpár, Pentatrans BT, dr. Vancsura 
István polgármester, Bartók Iparcikk, 
Alpár-Fa Bt, Novák Mihály, Papp József 
Hentesüzletek, Nagy Zoltán Húsbolt, Bo-
szorkányok Cukrászda, Víglásiné Tóth 
Andrea Festék- és háztartási bolt, Tiszatáj 
Vendéglő - Kecső Ferencné, Hódi Kriszti-
na Zöldséges, Nagyparty Vendéglő - Ma-
gyar Imre, Bene Ágostonné üvegfonó, 
Hatvanyiné Boros Ildikó – Szikvízüzem, 
Kanalas János kosárfonó, MÉDIA tá-
mogatók: Tiszaalpári Hírmondó, Petőfi 
Népe, Tiszaalpár Hangja, Sirius Rádió. 
Külön köszönet Bozóné Magdikának és 
Kerekes Andrásnak.

Kelendők a vesszőből készült használati tárgyak
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A népdal és a népzene játszotta a főszerepet
Első alkalommal rendeztek nép-

daléneklő és népi hangszer versenyt 
Tiszaalpáron, helyi lakosoknak. Az apro-
pót a Bársony Mihály centenárium adta.

Száz évvel ezelőtt született Bársony 
Mihály tekerőlant készítő, a népművészet 
mestere. Ebből az alkalomból több prog-
ramot is szerveztek már a településen. 
Legutóbb a népdal és a népzene játszot-
ta a főszerepet mind a gyerekek, mind a 
felnőttek körében. Amint azt dr. Vancsura 
István polgármester megnyitó beszédében 
elmondta, több évtizeddel ezelőtt, padka-
poros bálokban, lakodalmakban, disznó-
torokban minden alkalommal előkerültek 
a népi hangszerek, mint a citera, vagy a 
tekerőlant. Nem csak játszották rajtuk a 
népdalokat, hanem énekelték is, poharaz-
gatás közben, ami hangulatot csak fokoz-
ta. Bársony Mihály után Horti Sándor vit-
te tovább a hagyományokat a településen. 
Ő is játszik, tekerőn, citerán és hegedűn 
is. A mostani verseny megszervezése is 
az ő nevéhez fűződik. A nyugalmazott 
tanár vezeti a helyi népdalkört is. Amint 
az elmondta, első ízben szervezték meg a 
népdaléneklő és népi hangszer versenyt 
a településen. Arra kérte az indulókat és 
a jelenlévőket, hogy kezdésként közös 
éneklésen vegyenek részt. Felkérése meg-

hallgatásra talált. A művelődési ház nagy 
termében együtt énekelte gyermek és fel-
nőtt, az Erdő, erdő című népdalt. Először 
az óvodások énekét hallgatták meg, majd 
az alsó és felső tagozatos diákok követ-
keztek. Befejezésül pedig a népi hangsze-
ren játszók következtek. A gyerekek után 
a felnőttek jöttek először szintén népdal, 
majd pedig népi hangszer kategóriában. 
Az öttagú zsűrinek nem volt könnyű fel-
adata, mert akadtak nagyon jó produkci-
ók. 

Népdaléneklő és népi hangszeres verseny 
végeredménye. Óvodások: 1. Novák Ákos, 2. 
Vancsura Villő, 3. Diószegi Dorka. Különdíj: 

Ollári Anna, Gavallér Petra. Alsó tagozatosok: 
1. Bende Kira Lili, 2. Sashalmi Kata, 3. Varga 
Diána. Felső tagozatosok: 1. Dósa Eszter-Dósa 
Ágnes, 2. Sánta Réka-Ajtai Vivien, 3. Budai 
Denissza. Különdíjban részesült: Kapás No-
émi, Taricska Sára, Győri Petra, Győri Réka, 
Gulyás Gréta, Boros Katalin, Deák Csenge, 
Dósa Ágnes. Népi hangszer kategória: 1. Ajtai 
Márkó, 2. Ajtai Csaba Márk, 3. Juhász Kata-
lin Szimonetta, Muzsik Flóra, Varga Diána, 
Ajtai Csaba, Ajtai Márkó, Jámbor Kristóf. 
Felnőttek, népdaléneklés: 1Németh Pálné, 2. 
Zaletnyikné Almási Mária, 3. Buzder János. 
Népi hangszer: 1. Németh György, 2. Szóráth 
János, 3. Kovács Sándor. Különdíj: Papp 
Imréné, Rozmis Antalné, Túri Vilmosné.

Törpeharcsa fogó csapatverseny a Holt-Tiszán

Az Alpári Tisza Horgászegyesület tör-
peharcsa fogó csapatversenyt rendezett a 
Holt-Tiszán. Az ebben az évben lebonyo-
lított versenyekhez híven a nevezett csa-
patokon kívül az esős idő is képviseltette 
magát. Ennek ellenére 14 csapat neve-
zett. 

A sorsolást követően kedélyjavítóként 
apró süteménnyel kínálták a horgászokat, 
melyet Nemes József ajánlott fel. A kitar-

tó csapatok dacolva az időjárás viszon-
tagságaival, végighorgászták az öt órás 
versenyt. Ez idő alatt a törpeharcsák nem 
hazudtolták meg önmagukat, szorgalma-
san jelentkeztek a felkínált csalik elfo-
gyasztására. A verseny ideje alatt kifo-
gásra került mintegy. 60 kg törpeharcsa, 
amely megsemmisítésre került.

Tizenhárom órakor elállt az eső, és 
egyben vége lett a horgászversenynek is. 

Az eredményhirdetés után elfogyasztot-
tuk Fekete Ferenc horgásztársunk által 
főzött finom marhapörköltet. 

Az egyesület vezetősége köszöni a 
rendezésben résztvevők munkáját.

A 2015 évi törpeharcsa fogó csapat-
verseny eredménye. Első helyen végzett a 
Tiszavirág Team 10230 grammal. A csa-
pat tagjai: Barta Lajos, ifj. Barta Lajos, 
ifj. Popper József,  Patai Ferenc. 
Második lett a Popper Team 9790 gram-
mal, amit Popper József, Popper Ádám, 
Popper Zoltán és Varga Mihály fogott 
ki. A harmadik helyen a Későn érkezők 
csapat végzett 7870 grammal. Ők Barna 
Vince, ifj. Barna Vince, Fazekas Zoltán, 
Kővágó András összeállításban verse-
nyeztek.

Az egyesület programjai az elkövetke-
zendő időszakban. A következő verseny a 
Horgászbarátok versenye lesz, amelynek 
pontos időpontja még egyeztetés alatt áll. 
A Horgászbál 2015. november 21-én lesz 
a művelődési házban.
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Hullámzók csapataink teljesítményei
Végre elkezdődött a várva várt sze-

zon! Ősszel hét labdarúgó csapatunk 
vágott neki, a különböző tornáknak, 
illetve bajnokságoknak.

A csapatok és edzőik: óvodások 
– Molnár Gabriella, U-9 – ifj. Magyar 
Imre, U-11 – Czimer Krisztián, U-14 
– Haticza Imre, U-19 – Bakos István, 
Megyei II. - Magyar Attila, Megyei 
III. - Dr. Patak Sándor.

Az U-14-es korosztály eddigi ered-
ményei: szeptember 12-én Tiszaalpár-
Városföld 4-0, szeptember 18-án 
Kecskeméti KTE SI C-Tiszaalpár 8-
0, szeptember 26-án Kecskeméti LC 
KTE SI A- Tiszaalpár 2-1, október 4-
én Tiszaalpár-Bugac 3-1. 

Megyei II. osztály eredményei: 
augusztus 15-én Pálmonostora-
Tiszaalpár 3-3, ifjúsági: 2-7. Augusz-
tus 23-án Tiszaalpár-Jakabszállás 
5-1, ifjúsági 7-2. Augusztus 30-án 
Nyárlőrinc-Tiszaalpár 4-1, ifjúsági 
2-2. Szeptember 5-én Tiszaalpár-Vá-
rosföld 2-4, ifjúsági 2-3. Szeptember 
13-án Bugac-Tiszaalpár 2-2, ifjúsági 
0-0. Szeptember 19-én Kiskunfélegy-
házi Honvéd TK II.- Tiszaalpár 0-2. A 
KHTK II. ifjúsági csapata a megyei I. 
osztályban szerepel. Szeptember 29-
én Tiszaalpár-Bócsa 4-1, ifjúsági 7-2. 
Október 3-án Kiskunfélegyházi Vas-
utas-Tiszaalpár 1-0, ifjúsági 3-1.

Megyei III. osztály eredményei: 
augusztus 16-án Tiszaalpár II.-
Fülöpszállás 6-0. Augusztus 23-án 
Apostag-Tiszaalpár II. 6-0. Augusztus 
29-én Tiszaalpár II.-Ballószögi KSE 
0–2. Szeptember 6-án Dunaegyháza-
Tiszaalpár II. 0-9. Szeptember 12-én 
Tiszaalpár II.-Solt 2-0. Szeptem-
ber 20-án Tiszaalpár II.-Kecskeméti 
LC KTE SI 1-5. Szeptember 26-án 
Dunavecse-Tiszaalpár II. 3-0. Október 
4-én Tiszaalpár II.-Ágasegyháza 3-5.

Az eddigi eredmények alapján U-
14-es csapatunk, két győzelemmel és 
két vereséggel a 7. helyen áll. A me-
gyei II. osztályú U-19.es csapatunk, 
négy győzelemmel, egy döntetlennel 

és két vereséggel a tabella harmadik 
helyét foglalja el. A megyei II. osz-
tályú felnőtt csapatunk, három győ-
zelemmel, két döntetlennel és három 
vereséggel a 8. helyen tartózkodik. A 
megyei III. osztályú csapatunk, három 
győzelemmel és öt vereséggel a 9. he-
lyen tanyázik.

Óvodás, U-9-es és U-11-es csapa-
taink folyamatosan részt vesznek az 
OTP Bank Bozsik-program által szer-
vezett tornákon.

Kézilabdacsapatunk is folyamato-

san edz és próbál edzőmérkőzéseket 
szervezni, játszani. Reméljük, hama-
rosan meglesznek a feltételek ahhoz, 
hogy bajnokságban is indulhassanak!

Október 24-én a sportegyesület 
újra megrendezi hagyományos Sport-
bálját.

Mindenkit szeretettel várunk!

Csapataink mérkőzéseire is várunk 
minden kedves szurkolót! HAJRÁ 
ASE!

Fábián Róbert
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Tájékoztató a Gondozási Központban
nyújtott szolgáltatásról

Intézmény a következő 
alapszolgáltatást is nyújtja el-
sősorban azoknak az idős sze-
mélyeknek, akik otthonukban 
önmagukat teljes mértékben 
nem képesek ellátni és nincs 
aki rólunk gondoskodjon. 
Ennek az ellátásnak a neve 
házi segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás ke-
retében az intézmény szak-
gondozója segítséget nyújt 
az önálló életvitel fenntar-
tásában: - Alapvető ápolási, 

gondozási feladatokat végez. 
Személyi és - lakókörnyeze-
ti higiénés körülményeinek 
megtartásában közreműkö-
dik. Ügyeinek intézésében 
segít (bevásárlás, gyógyszer 
felíratás és kiváltás, hivatalos 
ügyeinek intézése).

A szolgáltatással kapcso-
latban bővebb felvilágosítás 
kérhető a Gondozási Köz-
pont, Tiszaalpár, Dózsa Gy. 
u. 71. szám alatt, telefonon: 
76/ 424 – 055 számon.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a PAX Otthon

munkatársainak, akik gondozták és haláláig ápolták

Vincze Imréné Fehér Herminát
A gyászoló hozzátartozók

Ismét együtt az 50 éve végzett osztály

„Akik 1960 előtt születtek, valódi hősök, olyanféle hollywoodi, 
mindent túlélő fenegyerekek”- olvastam egy öszegzésből. S ti 1960 
előtt születtetek.

Ahogy az évek telnek, egyre jobban szeretnénk felidézni a régen 
eltűnt, a soha el nem felejtett gyermekkorunk emlékfoszlányait. Ez 
az emlékezés hozta össze ezt a kedves osztályomat is a találkozóra. 
A múltra való emlékezést, a múltból itt felejtett pillanatokat kaptuk 
vissza az osztálytalálkozón. Sántháné Bugyi Gizike és Buzderné 
Paróczai Marika úgy gondolta, hogy a szélrózsa minden irányába 
szétszóródott „kisdiákokat” újra összeszedik. Sok fáradozásuk si-
kerrel járt. Tizenketten jelentkeztek, nyolcan már a csillagok közül 
tekintenek le ránk, heten sajnos távol maradtak. A talákozás a régi 
osztályban kezdődött. Jó volt látni azt a szeretetet, ahogyan 5 év 

után újra átölelték egymást és engem is, aki 1-2. osztályban taní-
tottam őket. Névsorolvasás után az emlékezés gyertyáit gyújtották 
meg diáktársaikért és tanáraikért. Ezután következtek az elmúlt öt 
évről a beszámolók, a szépek és a fájdalmasak is. „Ők, akik 1960 
előtt születtek, megtanulták, hogy mit jelent a kötelesség, a bűntu-
dat, a jóérzés, a felelősség.” Gyermekeik is sikeresek, dolgoznak. 
Nagymamaként és nagypapaként imádják, féltik, óvják unokáikat. 
Elmondták, ha egy tanító vagy tanár nyakleveset adott, nem perle-
kedtek, nem veszekedtek, sőt otthon el sem merték mondani, mert a 
szülők a pedagógusnak adtak igazat. A találkozásra pezsgőt bontot-
tak, koccintottunk a találkozás és a barátság örömére.

Gizike és Marika a Tiszatáj vendéglőben rendelt remek vacso-
rát. Ivicz Bálint, az örökifjú bohém osztálytárs mindenki megle-
petésére saját költségére élő zenét biztosított. Ez aztán remekül 
megalapozta a jó hangulatot. Bálint vidám hangulatteremtő kedve 
mindannyiunkra ráragadt. A finom vacsora után énekeltünk, táncol-
tunk, feledtünk minden gondot, bút. A társaság még egy leánybú-
csúztató és egy menyasszonyszöktetés hangulatos ceremóniájába is 
belecsöppent. A fiatalok minket is hívtak, bekapcsolódtunk „buli-
jukba”. 

A finom vacsora után újra ehy meglepetés várta a „diákokat”. 
Buzderné Marika egy kocsikerék nagyságú tortával tette még em-
lékezetesebbé a vacsorát. Szabó Gazsi pezsgőjét is elfogyasztottuk. 
Mulattunk, mulattunk, „hisz emberek vagyunk és semmi sem áll 
tőlünk távol, ami emberi”. Kellenek ezek a talákozások, „hogy az 
emlék túlélje a múló emlékezetet”.

Örülök, hogy köztetek lehettem:
Szederkényi Zoltánné Ceni néni
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AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás, 

horgonyzott csatorna
szerelése anyagárral 1500,- Ft/
fm. Érdeklődni: 20/923-17-19.

Kihelyezett Allianz ügyfélszolgálat
a művelődési házban

minden csütörtökön 13-16 óráig!

Jelentkezz most akár helyszínen is
hetente induló tanfolyamunkra.

Helyszín: Tiszaalpár Művelődési Ház
Kamaraterem minden héten

szerdán 17.30-18.30.

Kategóriák: A, A1, A2, B, BE, C, CE, D,DE,
földmunka, GKI, ÁNV, gépkezelő.

Süveges Autósiskola,
Tel.: 30/347-2912.

Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA
* Akác
* Bükk
* Tölgy
* Gyertyán
* Lignit barna szén

Érd.: 06/20/912-1009
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Régi, új felületek festése, 
mázolása, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület
színezése, parkettacsiszolás

és – lakkozás.
Keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS 

BESZERELÉSE

könyvElést és
könyvvizsgálatot

vállalok:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. az iroda nyitva tartása 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRdEKLődNI: 06/30/266-8536
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

tiszaalPári hÍrMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem-
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

LETTÜNK!
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Az üzletünkben keresse a TOP 100-al jelölt termékeinket, 
amelyet tartósan alacsony áron kínálunk Vásárlóinknak.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer, üvegáru, papír, 

játék,  bizsu, sok apróság. Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.

ÜzletÜnk nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig,

szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504, Mobil: 06-20/4789-008

ERZSÉBET uTALVÁNY
ELFOGAdÓ HELY!

WWW.GOODSMARKET.HU

* Eladó nagyméretű, új babzsákfotel. Érdeklődni: 06/20-390- 
2918.

* Eladó alig használt, kárpitossal készített, igényes ülőgarni-
túra 3-2-1. Mind két kanapé nyitható, ágyazható. Érdeklődni: 
06/20-390-2918.

* Eladó, gázpalack, szőlődaráló, szőlőprés, mázsa. Érdeklődni: 
06-20-771-0856.

* Jó megjelenésű, dolgozni akaró pultost felveszünk. Érd.: 
76/424-152.

* Eladó egy 180 cm-es műfenyő 5.000,- Ft-ért, egy 70 cm ma-
gas kutyaház 3.000,- Ft-ért, valamint görkorcsolya védőfelsze-
léssel 3.000,- Ft-ért. Érdeklődni lehet a 70/933-4841-es telefon-
számon.

* 1 db igavonó ló, 2 db 150-160 kg-os hízó és gazdasági fürjek 
eladók. Tel.: 30/335-74-73.

* Új állapotban lévő 3 méter x2 méter középszőnyeg reális 
áron eladó. Érd.: 30/693-22-34.

* Családi ház eladó Tiszaalpár Munkácsy M. u. 15. szám alatt. 
Érd.: 70/388-70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-
744.

* Ház eladó Tiszaalpár Katona J. u. 31. szám alatt (Polyákfa-
lu). Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.: 30/721-20-29, 76/425-700.

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csa-
torna szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.

* Eladó 10 db új mintás fehér üvegtégla 400Ft/db. Érd.: 30/22-
77-132.

* Családi ház eladó Tiszaalpár Vörösmarty M. u. 5. szám alatt. 
Tel.: 76/424-019.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Balázs Hegedűs Huba (anyja 
neve: Edelényi Barbara), Dömötör Boglárka (Kátai 
Anita), Réczi Nóri (Bontovics Zsuzsanna), Kolozsvári 
Petra (Szuromi Andrea), Baranyi Géza Mihály (Engi 
Szandra), Török Dusán (Békési Annamária), Ajtai Márió 
Zoltán (Ajtai Klaudia), Kovács Zoé Amina (György 
Gyöngyi).

Akiket elveszítettünk: Novák László (1933), Novák 
Ferencné Polgár Irén (1937).


