
Tiszaalpáron, július 30-án zajlott 
a Tiszaalpári Motoros Egyesület, IX. 
motoros napja, mely idén először off 
road találkozóval is kiegészült. Azok, 
akik részt vettek az eseményen a gyer-
mek és felnőtt cross valamint quad 
versenyek mellett Gergely Sándor 
streetfighter showjának is részesei 
lehettek. A találkozó idén is regisz-
trációval kezdődött, melyből kiderült, 
hogy a környező településeken kívül 
Egerből, Szolnokról, Nagykőrösről 
és Túrkevéről is érkeztek versenyzők, 

hogy gépeikkel megmérettessenek a 
tiszaújfalui cross pályán. Azok, akik a 
rekkenő hőség ellenére is kitartottak, 
szenzációs élményekkel gazdagod-
tak, hiszen még kora délután Gergely 
Sándor, aszfaltbetyár nyűgözte le 
közönségét, addig később a cross-
motorosok, a quadosok és az off 
roadosok izgalmas versenye tartotta 
lázban a műfaj szerelmeseit. A fair 
play szellemében zajló csatákat a 
mezítlábas futóverseny illetve sokak 
kedvence a sárdagonya követte. 

Július utolsó szombatján, a tiszaalpári 
motoros és off road napon minden 
korosztály megtalálta számítását, és 
bár az első helyért járó kupát egyik 
kategóriában sem tudták itthon tar-
tani a hazai versenyzők az, hogy 
ennyi ember előtt mutathatták meg 
tudásukat és vehették fel a versenyt 
az ország számos pontjáról érkező 
versenytársaikkal talán számukra 
is élménnyel szolgált. A napot, a 
Groovehouse koncertjét követő, 
hajnalig tartó mulatozás zárta.

IX. alkalommal zúgtak fel a motorok Tiszaalpáron, a 
Motoros és Off-Road találkozó keretében

XXIV. évfolyam 8. szám 2016. augusztus • Ára: 120 FtTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG LAPJA

A tartalomból: • Testületi ülésről jelentjük • Egyhézi sorok • Anyakönyvi hírek • Kiállítással 
zárult a XXIII. alkotótábor • Összefogásból újulhatna meg a tiszaújfalui Szent István templom tetőszer-
kezete • A helyi értéktár hírei • Sikeres tiszaalpári gobelinvarrók • Durrant, a gumi! • Kezdetét veszi a 
Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság • Hatodik alkalommal zajlott sport- és egésznap, Tiszaalpáron • 
Horgászverseny augusztus 21-én az Alpári Tiszán • Találkozó harminc év után • Szőke Antalné köszöntése 
• IX. Tiszaalpári Motoros és Off-Road Nap
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Helyesbítés: Júliusi számunk-
ban, a „testületi ülésről jelentjük” 
rovatban leírt: „Mégsem indítanak 
bizalmatlansági eljárást dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere 
ellen”, című cikkben hibásan jelent 
meg az ülés napirendi témáját tartal-
mazó rész, („Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete június 27-én rendkívüli ülést 
tartott, melyet hat képviselő kezde-
ményezett. Az ülés egyetlen napirendi 
pontját, a polgármester, dr. Vancsura 
István sorozatos szabálytalansá-
gai, törvénysértései illetve mulasz-
tásai adták.”) hiszen, dr. Vancsura 
Istvánnal, Tiszaalpár polgármesteré-
vel szemben akkor és az óta sem tud 
senki egyetlen mulasztást és/ vagy 
törvénysértést sem felmutatni.

Kültéri sportparkok építésé-
re nyújt be pályázatot Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata. 
Tiszaalpár  Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete augusztus 3-i ülésén határo-
zott arról, hogy kültéri sportparkokat 
létesítenének a település két pont-
ján, melyet egy esetlegesen nyer-
tes pályázatból finanszíroznának. 
A kormány döntése alapján kültéri 
sportparkok építésére irányuló prog-
ram indul. A könnyen hozzáférhető, 

igényes szabadtéri létesítményekben 
elsősorban a felnőtt sportolni vágyók 
tölthetik el aktívan a szabadidejüket. 
Tiszaalpáron, a tervek alapján, az 
alpári sportpályán illetve a tiszaújfalui 
játszótér mögötti részen alakítanának 
ki felnőtt játszóteret. 

Utak felújítására és kulturális 
célokat szolgáló épületek helyreál-
lítására fordítják az állami támo-
gatást Tiszaalpáron. Tiszaalpár azon 
települések egyike, mely nem része-
sült adósságkonszolidációban (hiszen 
hitel felvétele nélkül gazdálkodott), 
így az állam- pályázat útján- anyagi 
támogatásban részesítette a községet. 
Alpár a tavalyi esztendőben 105 mil-
lió forintos, idén pedig több mint, 200 
millió forintos támogatásban része-
sül, melyet utak felújítására, aszfalto-
zására és a kulturális célokat szolgáló 
épületek helyreállítására fordítanak. 
A tervek szerint a Bethlen Gábor 
utcában lévő, kiállító terem mellett 
levő szolgálati lakás kerülne átala-
kításra, melyet megszüntetnének, és 
az átalakításával bővülne a kiállító 
rész. További terv az Alkotmány utcai 
szolgálati lakás helyreállítása is. Az 
utak felújításához várhatóan még idén 
hozzáfognak a szakemberek.

Újabb parkoló épül Tiszaalpáron. 
20 millió forintot biztosít Tiszaalpár 

Nagyközség Önkormányzata a Szent 
Imre téri parkoló és a hozzátartozó 
járdaszakasz kialakítására. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata kivá-
lasztotta a szóban forgó beruházás 
felelős tervezőjét, így az elkövet-
kezendő időszakban a szakemberek 
hozzáfognak a Szent Imre téri parko-
ló illetve a hozzátartozó járda kiala-
kításához. A munkálatok elkezdése 
biztosított az önerő révén, az azon-
ban egyelőre még kérdéses, hogy az 
önkormányzat anyagi kerete lehetővé 
teszi-e a projekt ez évi befejezését. 
Amennyiben ez nem lehetésges úgy 
a képviselő-testület a következő év 
költségvetéséből biztosítja a hiányzó 
összeget.

Új szemétgyűjtő edényzetek 
kerülnek ki Tiszaalpár egyes köz-
tereire. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete, augusztus 3-i ülésén fogadta el a 
parkberendezési tárgyak beszerzésé-
ről szóló előterjesztést, melynek kere-
tében több mint nyolcvanezer forint 
értékben vásárolnak három szemét-
gyűjtő edényzetet a településbizo-
nyos pontjaira. A könnyen kezelhető, 
cserélhető edényzetekkel a jövőben a 
lakosok az alkotmány utcai felújított 
parkolóknál illetve a Hivatal épületé-
nél találkozhatnak.

TESTülETI üléSről jElENTjüK

Egyházi sorok
Augusztus15.-én Nagyboldogasszony ünnepén miserend:
 Alpári templomban         9:00
 Újfalui templomban       19:00

Újfalui Szent István király templom búcsúja augusztus 21.-én vasárnap  10:00 
óra. Az ünnepi szónok és a szentmisét bemutatja Főtisztelendő Geszler Péter 
érseki tanácsos, a Tompai egyházközségek plébánosa. Ezen a vasárnap Alpáron 
csak este 18:00 órakor lesz szentmise.

A betegek kenete szentséget ünnepélyesen, szentmisében is kiszolgáltatjuk: 

 Újfalui templomban   augusztus 26.-án pénteken  19:00 óra
 Alpári templomban   augusztus 27.-én  szombaton 19:00 óra.
 Mindkét helyen 18:00 órától gyónási lehetőség.

Terményáldást tartunk  aug.28.-án vasárnap

 Alpáron a  9:00 órás, Újfalun a 11:00 órás szentmise végén

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Lukács Gábor 
- Deák Edit, Ferkovics Róbert Andor 
- Jakab Rozália, Kovács János - 
Hamerli Adrienn, Ferkovics Krisztián 
- Rostás Éva Anita, Komár János - 
Papp Hajnalka, Lancsa István - Lucza 
Regina Dóra

Születtek: Kis Károly Bálint (Mizere 
Anett) Ajtai Kristóf (Ajtai Anna) 
Nagy Viktória (Pap Ágnes)

Elhunytak: Ziger Pálné Ferenczi 
Ilona (1928-2016), Bukovenszki 
Sándorné Antal Veronika (1925-
2016), Ajtai Lajos (1955-2016)

Hiányos
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Kiállítással zárult a XXIII. alkotótábor

Újabb alkotásokkal gazdagodott a 
művészet a huszonharmadik alkotótá-
bor zárónapján. Tiszaalpáron, 1994 óta 
minden évben megnyitja kapuit az alko-
tótábor, melynek keretében az eltelt idő 
alatt több mint ötezer alkotás készült, 
ezek többsége Alpár természetei kincse-
it ábrázolják. Így volt ez idén is, hiszen 
a kiskunfélegyházi és budafoki művé-
szeket is felvonultató táborban, a két hét 
során százötven alkotás készült, melyek 
elsősorban a településünk természetében 
rejlő értékeket örökítették meg. A művé-
szek emellett minden évben készítenek 
olyan alkotásokat, amelyek Tiszaalpár 
díszpolgárait ábrázoljak, azonban az, 

hogy ez végül milyen technikával szüle-
tik meg rajtuk áll. Ismertette az esemény 
zárónapján a táborban folyó háttérmun-
kálatok részleteit Biczók Mihály a tábor 
főszervezője. A kiskunfélegyházi Holló 
László Képzőművészeti Kör illetve a 
budafoki Mészáros László Képzőművé-
szeti Kör tagjainak ez évben feladatuk 
volt, hogy plakett formájában emléket 
állítsanak Kádár Lajos íróról, községünk 
szülöttjéről, továbbá a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda logójának el-
készítése is a kiadott munkálatok egyike 
volt. A tábor vendégei között akadnak 
olyanok is, akik évtizedek óta részesei 
a tiszaalpári táborhelynek, ilyen művész 

Neuberger István is, a budafoki Mészá-
ros László Képzőművészeti Kör tagja, 
az alkotótábor egyik művészeti veze-
tője, aki a tábor zárónapján Tiszaalpárt 
inspiráló környezetnek nevezte, el-
mondása szerint számos olyan művész 
van, aki hozott témákat fejez be az itt 
töltött idő alatt, hiszen a környék és a 
vidéki levegő magával ragadja őket. Dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgármes-
tere azzal a gondolattal búcsúzott el a 
vendégektől, hogy jövőre, 2017-ben, a 
XXIV. alkotótábor keretében ismét sok 
szeretettel várják azokat, akik két hétre 
községünket választják alkotásaik hely-
színéül.

Összefogásból újulhatna meg a tiszaújfalui Szent István 
templom tetőszerkezete

Régóta fontolgatja az újfalui Szent 
István templom egyházközsége a temp-
lom tetőfelújításának a szükségszerű-
ségét, de fedezet híján, csak önerőből 
balgaság lett volna hozzáfogni. Ebben 
az évben adódott egy pályázati lehető-
ség, templomfelújításra, ugyanis közös-
ségi programok támogatására pályázatot 
írt ki az Emmi. Ezen a pályázaton nyert 
az egyházközség vissza nem térítendő 
támogatást. Tudjuk azonban azt, hogy 
a pályázaton nyert támogatás soha nem 
fedezi az összes költséget. A munkála-
tok szeptemberben fognak elkezdődni, a 
hiányzó részhez kellene az összefogás, 
az adakozás. A bizonytalanság átlátha-

tatlanságába burkolóznak napjaink. Mit 
érdemes ilyenkor tenni, mikor semmi 
sem biztos? Ösztönösen lassítunk, és 
visszahúzódunk. Félünk, hogy váratla-
nul falba ütközünk, hogy gödörbe zuha-
nunk, hogy elveszünk. Nehezen fogunk 
bele bármibe, meggondoljuk, várjuk, 
hogy minden világos és tervezhető, ki-
számítható lesz. Vajon várhatunk- e ak-
kor, amikor égető probléma templomunk 
tetőszerkezetének javítása? Várhatjuk-e 
majd, hogy minden megoldódik? A vá-
lasz nem. Ezzel a pályázattal közelebb 
kerültünk ahhoz, hogy nem kell várnunk, 
de kell az összefogás. Nagy szükségünk 
van most egymás tekintetére, hogy bele-

kapaszkodva ne féljünk az ilyen ködös, 
bizonytalan időkben sem, hogy bátorít-
suk egymást. Szükségünk van az olyan 
közösségi helyeink megőrzésére, ahol 
egymás szemébe nézhetünk, ahol össze-
kapcsolódhatunk, ahol fohászkodhatunk 
a mai bizonytalan világban. 

A közösségnek mindenképpen egy 
olyan érték, melyet érdemes megőriz-
ni, átadni a következő nemzedéknek. 
Aki támogatni szeretné ezt a kezdemé-
nyezést, megteheti a tiszaalpári Fókusz 
Takaréknál vezetett számlaszámon. 
51700179-11115414-00000000Római 
Katolikus Plébánia Tiszaalpár II. /köz-
lemény: adomány templom felújítására/

IDőPONTVÁlTOZÁS! A XIV. Tekerőlantos Találkozó és az óvodások
Mihály-napi vására 2016. szeptember 23-25-ig kerül megrendezésre.
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A helyi értéktár hírei
Elkezdődött Tiszaalpár értékeinek feltárása és gyűjtése. 2016 első felében a 

Tiszaalpári Értéktár Bizottság az alábbi értékeket nyilvánította helyi értékké:

1. A Holt –Tisza és az Alpári rét  (kategória: természeti környezet)
2. A tiszaalpári kosár- és vesszőfonás (kategória: ipari és műszaki
     megoldások)
3. Bársony Mihály munkássága  (kategória: kulturális örökség)
4. Kádár Lajos népi író munkássága  (kategória: kulturális örökség)
5. Jótanács Anyja római katolikus templom (kategória: épített környezet)
6. Szent István római katolikus templom (kategória: épített környezet)
7. Jézus Szíve zárdatemplom  (kategória: épített környezet)
8. Aranka lekvárja    (kategória: agrár- és élelmiszergazdaság)

Az értéktárba való felvételre bárki javaslatot tehet. A javaslattételi űrlap letölthető: 
www.alparkonyvtar.hu, illetve kérhető a könyvtárban. Minden javaslatot köszönettel 
fogadunk.

A könyvtár új 
könyvei

David Baldacci: Az elfeledettek 
Bán Mór: A hit harcosa – Hunyadi 8.
Csernus Imre: A férfi – srácoknak
Elekes Dóra: A muter meg a dzsinnek 
Robert Galbraith: Gonosz pálya 
Colas Gutman: Szutyok 
Hjort – Rosenfeldt: A néma lány
Karinthy Frigyes: Így láttátok ti
Jill Mansell: Van az a pénz
Nógrádi Gábor: Idenézek, odanézek 
Szendi Gábor: A férfi hanyatlása és bukása
Johan Theorin: A legsötétebb szoba
Závada Pál: Egy piaci nap
Nikita D. Zimbardo: Nincs kapcsolat
Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség 
(hangoskönyv)

Sikeres tiszaalpári gobelinvarrók
Tizedik alkalommal került meg-

rendezésre az Országos Szamosközi 
Gobelinvarró Pályázat és Kiállítás, 
melyen figyelemreméltó eredményekkel 
szerepeltek a tiszaalpári pályázók. 
A jubileumi kiállítást ezúttal a szépen 
felújított, hangulatos zöld környezetben 
elhelyezkedő szegvári Károlyi Kastélyban 
rendezték meg, amely méltó helyszínéül 
szolgált ennek az igazán színvonalas ren-
dezvénynek.

A szentesi Szamosközi Gobelinműhely 
által kiírt pályázat elsődleges célja a gobe-
lin, mint művészeti ág népszerűsítése, a 
minőségi munkák kiemelése. Normál és 
tű kategóriában lehetett gobelinképeket 
nevezni, így végül több mint 80 pálya-
munka gyűlt össze az ország minden 
tájáról. A pályázó gobleinképek mellett 
Szamosközi Antal festőművész több ola-
jfestményét is kiállították.

A megnyitó ünnepségre július 16-án 
került sor. A kiállítást Szamosközi Beáta 
oboaművész csodálatos előadása indí-
totta, majd Szegvár jegyzője, Gyömbér 
Ferencné, ezt követően pedig Dr. Kun 
Edit festőművész, aki egyúttal a Nimród 
vadászújság kiadói igazgatója is, tartott 
megnyitó beszédet. 

Több különdíjat is kiosztottak mind-
két kategóriában, így például a tiszaalpári 
Dragonné Barna Margit „Hargita télen” c. 
hangulatos képe a MEZ Crafts Hungary 
Kft különdíjában részesült. A két kategória 
fődíjait is tiszaalpári pályázók művei 
nyerték: normál kategóriában Bartók 
Margit „Szeder” c. képe, tű kategóriában 
pedig Illés Renáta „Bársony Mihály 
tekerőlantos népművész” c. képe. A fődíj 

Szamosközi Antal festőművész egy-egy 
eredeti olajfestménye volt. Bartók Margit 
és Illés Renáta egyébként anyja és lánya, 
így nemcsak a fődíjak, de a gobelinvarrás 
iránti szenvedélyük is családban marad. 
Mindemellett nem először aratnak közös 
sikereket. A tavaly tavasszal, a budapesti 
Campona bevásárlóközpontban meg-
rendezett Országos Gobelinkiállításon 
Bartók Margit különdíjat, Illés Renáta 
pedig 2. helyezést ért el.

A Bársony Mihályról készült tűgobelin 
a tavalyi „Bársony 100” rendezvényso-
rozat keretén belül került ajándékként 
átadásra Tiszaalpár önkormányzata 
számára. A Szamosközi Gobelinműhely 
Török Józsefné kezdeményezésére, egye-
di fotóról készítette el a Bársony Mihály 
tiszaalpári népművészt tekerőlantozás 
közben ábrázoló, 40x40 cm-es nyomatot, 
amit végül Illés Renáta varrt ki mintegy 
208 óra alatt, közel 130 000 öltéssel. 
A készítője a képet Dr.Vancsura István 
polgármester úr szívélyes engedélyével 
nevezte be a pályázaton, hogy a szélesebb 
közönség számára is megcsodálható 
lehessen, a kiállítás végével pedig viss-
zakerül eredeti helyére, a Polgármesteri 
Hivatal falára.

A kiállítás megnyitóján minden 
részvevő leadhatta szavazatát a neki 
leginkább tetsző képekre, az így kapott 
szavazatok alapján pedig közönségdí-
jakat is kisorsoltak. Nagy meglepetés 
volt, hogy Illés Renáta „Bársony Mihály 
tekerőlantos népművész” c., valamint 
„Pipacsos mező” c. képei mindkét 
kategória közönségdíját elnyerték. 

Emellett kiállítottak egy olyan külön-

leges technikával készült, néger lányt 
ábrázoló, üvegkeretbe helyezett, álló 
gobelinképet is, amelynek a színe és a 
fonákoldala is tökéletesen megegyezik, 
és gyakorlatilag láthatatlan, hogy hol 
bújtatta el a készítője a fonalvégeket. 
Az egyedüllálló kép alkotója Pércsiné 
Németh Beáta Herédről, aki saját maga 
fejlesztette ki ezt a technikát 4 év alatt. A 
képnek a látogatók is a csodájára jártak, 
és a már sokat látott zsűri is kiemelte és 
egyúttal különdíjjal is jutalmazta, hiszen 
elmondásuk szerint egy óráig nézeget-
ték, de nem jöttek rá a technikájára. Ez a 
kivételes, szinte már lehetetlennek tűnő 
technika is jó példa arra, mennyi fantázia 
és mérhetetlen lehetőségek rejtőznek 
a gobelinkészítésben, amelyben a tis-
zaalpári gobelinvarrók is egyre nagyobb 
sikereket érnek el. 

Illés Renáta
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Kezdetét veszi a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság
Az augusztus 13-14-ei hétvégén kez-

detét veszi, a Bács-Kiskun megyei labda-
rúgó bajnokság megyei II. osztály északi 
csoportjának, a 2016/2017-es évad őszi 
szezonja.

Mint az várható volt, idén nem indul 
megyei III. osztályú csapatunk.

U-19-es, valamint felnőtt csapatunkat 
továbbra is Bakos István irányítja. 

Sajnos második csapatunkból nem 
túl sokan vállalták a megyei II. osztályt, 
sőt Kulmann Attila és Németh Sándor 
eligazolt, a szintén megyei II. osztályban 
szereplő Kiskunfélegyházi Vasutas csapa-
tához.

Csapatunknak sikerült leigazolnia a 
helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola 
leendő testnevelés tanárát, Fehér Emilt, 
aki eddig a Csongrád megyei I. osztályú, 
Szőreg csapatában szerepelt. Posztját te-
kintve, ő védő.

Rajta kívül, egy támadó középpályást 
is igazoltunk, Bordács Lajos személyé-
ben, aki a Heves megyei I. osztályból iga-

zol hozzánk, a Füzesabony csapatától.
Az első fordulóban Kecskemétre lá-

togatunk, ahol a Kecskeméti LC KTE SI 
csapata ellen lépünk pályára.

Az U-19-es mérkőzés 14:45-kor, míg 
a felnőtt mérkőzés 17:00-kor kezdődik!

Az első hazai mérkőzésünket augusz-
tus 21-én, 17:00-kor játsszuk a Kiskunfél-
egyházi HTK II. ellen.

Ebben a fordulóban nem lesz U-19-es 
mérkőzés, mivel a KHTK ifjúsági csapata 
a megyei I. osztályban szerepel.

A teljes sorsolást és eredményeket, il-
letve a tabellát megtalálják a MLSZ Adat-
bankján, az adatbank.mlsz.hu címen.

A bajnokság előtti főpróba jól sikerült 
mindkét csapatunk számára, mivel U-19-es 
csapatunk felkészülési mérkőzésen nyer-
ni tudott Nyárlőrincen, míg felnőtt csapa-
tunk 2-2-es döntetlent ért el Cserkeszőlőn, 
úgy hogy 2-0-ás hátrányból álltunk fel, 
Bárdos Bence duplájával. Az U-14-es 
csapatunk sorsolása még nincs véglege-
sítve, illetve a Bozsik-Program tornái-

nak időpontjai még nincsenek lefixálva.  
Augusztus 27-én csapatunk tagjának, 
Hajagos Csabának élete egyik legfonto-
sabb napja fog következni, mivel örök 
hűséget fogadnak egymásnak, párjával, 
Szabó Mariannal!

Ezúton is sok boldogságot kívánunk 
nekik!

A Tiszaalpári SE Kézilabda Szakosz-
tálya, el fog indulni a 2016/2017-es me-
gyei bajnokságban! Sok sikert kívánunk 
nekik, már nagyon régen várják azt a pil-
lanatot, hogy bajnoki mérkőzésen lépje-
nek pályára.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, illetve 
a Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) 
néven! Reméljük továbbra is megtisztel-
nek minket azzal, hogy kijárnak a hazai, 
illetve elutaznak velünk a vidéki mérkő-
zéseinkre is!

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

Azoknak, akik kedvelik a 
streetfightereket, motoros akrobatákat 
nem cseng ismeretlenül Gergely Sándor 
neve, aki több mint tíz éve koptatja a 
gumikat a különböző bemutatókon. A 
IX. Motoros és off road nap keretében 
Gergely Sándor streetfighterrel beszél-
gettem a műfaj sajátosságáról.

- Visszatérő vendége vagy a Tiszaalpári 
Motoros Egyesület, motoros napjának. 
Mindig örömmel elfogadod ezeket a fel-
kéréseket?

- Örülök neki, ez nekem egy nagyon 
jó visszajelzés, amikor újra és újra vissza-
hívnak egy helyszínre. Mindig próbálok 
új dolgokkal jönni, olyan dolgokat hozni, 
amivel emlékeznek rám a nézők és úgy 
gondolom, hogy ez sikerül is.

- A július 30-i műsorodat elnézve 
biztosra állíthatom, hogy nem könnyű 
elfelejteni a látottakat, de mi pontosan az 
a műfaj, amit Te képviselsz?

- Ennek az a neve, hogy stunt riding, 
közismertebb nevén street fighter. A stí-
lusnak az a lényege, hogy azokkal a 
motorokkal, amikkel az emberek az utcán 
járnak akrobatikus, mutatványos só ele-
meket mutassunk be.

- Hogyan készülsz fel ezekre a bemu-
tatókra? Mi igényel nagyobb felkészülést, 
mentálisan vagy fizikálisan kell jobban 

formába tartanod/hoznod magad?
- Nagyon sok év van egy-egy ilyen 

bemutató háta mögött. Éveknek kell eltel-
ni ahhoz, hogy ide tudjak jönni és egy 
ilyen bemutatót tudjak tartanai. Mivel 
két elég komoly nagy motorral megyek, 
itt ezen a kis lezárt útszakaszon is 120-
150km/h –val mentem, így a géppark 
műszaki állapotának is minden alkalom-
mal rendben kell lennie, véletlenül sem 
lehet, hogy egy hiba vagy bármi közbe 
csússzon illetve az elemek folyamatos 
fejlesztése és gyakorlása is nagyon fon-
tos.

- Tudsz még magadnak meglepetése-
ket okozni? Mióta űzöd ezt az ipart?

- Több mint tíz éve vagyok benne. Ezt 
a sportágat Én úgy kezdetem, hogy ren-
des versenyekre jártam magyar bajnok-
ságon, Európa - bajnokságon és világ-
versenyeken is indultam. Az évek alatt 
azonban rájöttem, hogy több értelme van 
annak, ha eljövök és szórakoztatom az 
embereket, az extra mutatványokat elvi-
szem a show műsor irányába. Ez jobban 
megfogja a nézőközönséget. Elmegyek 
egy bemutatóra, ahol van nagyjából ezer 
ember, annak az ezer embernek mindösz-
sze 1%-ka az, aki hozzáértő, a többi hét-
köznapi ember, akiknek a bohócság kell, 
erre mindenki fogékony.

- Egy ilyen bemutató után, nem hagy-
hatom ki azt a kérdést, hogy mennyire 
vagy gyakori vendége a kórházaknak? 
Épek még azok a csontok egy ilyen bemu-
tató után?

- Nagyon szerencsés vagyok, ezt az 
elmúlt 10-11 évet úgy motoroztam le 
idáig, hogy egyetlen egy csontomat sem 
törtem még el a motorozásból kifolyólag, 
hozzá kell tennem, hogy olyan vagyok, 
mint az éjjeli őr, aki nappal sebesül 
meg..

- Azok, akik szerelmesei ennek a 
sportágnak, hol találkozhatnak veled leg-
közelebb?

- Én cserkeszőlői vagyok és egy 
nagyon nagy durranással készülünk, 
hiszen augusztus 27-én lesz a IV. Cserkei 
Extrém Délután. Nagyon sok szeretettel 
várunk oda mindenkit.

Durrant, a gumi!
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Hatodik alkalommal zajlott sport- és egésznap, Tiszaalpáron

Július 23-án zajlott a Tiszaalpári Sport-
egyesület, sport- és egészségnapja mely 
immár hatodik alkalommal bírta mozgásra 
a község lakosait. A településen működő 
sportegyesület, az új vezetőség fennállása 
óta minden évben megrendezi az eseményt 
melynek célja, hogy felhívja minden kor-
osztály figyelmet az egészséges életmód-
ra, ezzel együtt a sportolás fontosságára. 
A programok szombaton már délelőtt el-
kezdődtek, amikor is kispályás labdarúgó 
tornával és sakk valamint ping-pong ver-
sennyel várták a mozogni vágyókat. Az 
oly népszerű kispályás labdarúgó tornát 
idén is megrendezték, az utánpótlás vala-
mit a felnőtt korosztály részére is, melyen 
a kisebbek idén szüleikkel egy csapatban 
harcolhattak a dobogós helyek egyikéért. 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
mindeközben a sakk játszotta a főszerepet, 
melyre a hazai játékosokon kívül Csong-
rádról és Kiskunfélegyházáról is érkeztek 

versenyzők, hogy a délelőtt során, a kör-
mérkőzéses lebonyolítás alapján, a kétszer 
tizenöt perces gondolkodási időben ösz-
szemérjék tudásukat. A tizenegy fő alkotta 
mezőnyben tapasztalt, rutinos ellenfelek 
csaptak össze, hiszen többségük NB II-es 
játékos, a Kiskunfélegyházi HT sakk csa-
patában. Végeredmény: 1. Seres László 
(Kkfháza) 2. Nagy József (Csongrád) 3. 
Cs Kovács László (Csongrád). Különdíjat 
kapott: Nagy Noémi (Csongrád) legjobb 
hölgy díj, Almási Attila (Talpár) legfiata-
labb díj, Nagy Ferenc (Talpár) legtapasz-
taltabb díj. Délután, az ASE újonnan meg-
alakult kézilabda csapatának bemutatóját 
követhették figyelemmel az érdeklődők, 
mellyel párhuzamosan zajlott az ASE 

székházának felső szintjén a fekve nyomó 
verseny, ahol az első helyért járó kupát, 
Szabó Zoltán szenzációs teljesítményé-
nek köszönhetően, - aki a maga 91 kg-val, 
190kg-ot nyomott ki fekve- sikerült itthon 
tartanunk. A nap egyik legnépszerűbb és 
minden bizonnyal legjobban várt esemé-
nye a Tiszaalpár- Tiszaújfalu öregfiú labda-
rúgó mérkőzés volt, ahol a tavalyi eszten-
dővel ellentétben, idén, a tiszaalpári 4:1-es 
győzelmet arattak az újfalusiakkal szem-
ben. A nap hátralévő részében továbbra is 
a mozgás játszotta a főszerepet, hiszen a 
tizenegyes rúgó verseny, a talicskatologató 
illetve a traktorgumi forgató verseny egy-
aránt népszerű volt az érdeklődők körében. 
A Tiszaalpári Sportegyesület, VI. Sport- és 
egészségnapját ismét tűzijáték zárta.
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Találkozó harminc év után
A nyár nem hagyott cserben minket. 

A találkozás időpontjára kisütött a nap. 
Szívünk, lelkünk is ünneplőbe öltözött 
a harminc éves találkozóra, amit Kása 
Albertnek sok, sok munkával sikerült 
megszervezni. Akik jöttek Albert hívó 
szavára, azok tudták, hogy a régi ba-
rátság semmit sem követel tőlük, ki-
véve egy valamit az őszintesége4t, 
egy beszélgetést, de ez nem kevés. Az 
üdvözlések, ölelések után Komárné 
Marika a 8. osztály vezetője, egyen-
ként szólította a volt diákokat, akik 
között már nagyszülő is van. Hallgat-
tuk a sikereket, sikertelenségeket, örö-
möket, bánatokat. Őszintén, büszkén, 
kicsit restelkedve, de mindannyian 
megértő, elnéző, baráti fülekre talál-
tak. „ Tudják, hogy az élet önismereti 
út, melynek során fokozatosan kellett 
fejlődniük”. Ez történt velük is. Kinek 
jobban sikerült, kinek kevésbé az élet. 
Nincsenek elkeseredve, bíznak a jövő-
ben. Sok kirándulási és iskolai emlék 
is csíny is felszínre került. Jót derül-
tünk rajta. Az emberi sorsok meghall-
gatása után, osztályfőnöküknek meg-
köszönték a vidám osztályfőnöki órát. 
Két alsós tanítójukat, Bársony Rózsát 
és engem Ceni nénijüket is köszöntöt-
ték a szeretet virágaival. Hiszünk ab-
ban, hogy lesz folytatás. Hisz „ A hit 

és az ész két szárny, mely a magasba 
emelhet újra és újra emlékünk közé.” 
A beszélgetés után az iskolából átvo-
nultunk a Tiszatáj vendéglőbe, ahol 
a finom falatok fogyasztása mellett 
folytattuk a beszélgetést. Előkerül-
tek a fényképek, a diákszerelmek, 
diákcsínyek titkai. Az ilyen találko-
zások „ villanófények” életünkben. 
Remélem öt év múlva is ilyen sze-
retettel köszöntitek majd egymást. 
Az éjszaka is megöregedett, mire 

néhányan elindultunk hazafelé. 
Sokan még maradtak, Palási Krisztiék 
hez átsétáltak s a hajnali kakas-
szó figyelmeztette őket az új napra. 
Én optimista vagyok. Igaz az élet is 
úgy robog, mint a gyorsvonat, de Al-
bert majd újra találkozóra hívja osz-
tálytársait, hisz remélem ennek a talál-
kozásnak az emléke szívükben él. 

Én köszönöm mindhármunk nevé-
ben, hogy köztetek lehettünk:

Szederkényiné Ceni néni

Szőke Antalné köszöntése
A Szent Lujza Szeretetotthonban 

jártunk július 12-én, hogy megünne-
peljük volt osztályfőnökünk, Szőkéné 
Piroska néni 80. születésnapját. Mari-
anna főnővér segítségével, látogatási 
időn kívül meglepetést szerezhettünk 
szeretett tanárnőnknek. Szépen meg-
terített terembe kalauzoltak bennün-
ket, ahol virággal, tortával köszöntöt-
tük Piroska nénit, aki dicsérte a példás 
gondoskodást, a mindenre kiterjedő 
ellátást, amit az otthonban biztosíta-
nak számára. Oldott hangulatban be-
szélgettünk, felidézve csínytevésein-
ket és a vidám pillanatokat.  Tartalmas 
éveket, jó egészséget kívánunk drága 
Piroska néni! Az egykori diákok kis 
csapata, akik hálásan köszönik az Ott-
honnak, hogy lehetőséget kaptak erre 

a különleges találkozóra.
A Tiszaalpári Önkormányzat a 

Gyerekekért Alapítvány közreműkö-
désével 80. születésnapján emléklap-

pal köszöntötte Szőke Antalné Piroska 
nyugalmazott pedagógust, Tiszaalpár 
díszpolgárát. Az emléklapot Várnai 
Gábor adta át.
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IX. Tiszaalpári Motoros és Off-Road Nap

IX. alkalommal került megrendezés 
a Tiszaalpári Motoros Nap, amelynek 
programjai között idén először a 4x4-
es terepjárók, vagyis az Off-Roadosok 
is megmutathatták tudásukat. A prog-
ramok 10 órától regisztrációval és 
a résztvevő motorosok és quadosok 
szabadedzésével kezdődött. 13 órától 
dr. Vancsura István, Tiszaalpár pol-
gármestere tartotta meg nyitóbeszédét, 
melyet a 13:30-kor motoros és off-road 
felvonulás követett. A felvonulás cél 
állomásán pedig már Gergely Sándor 
aszfaltbetyár várta, hogy megmutat-
hassa fenomenális streetfighter showját 
a nagyközönségnek. 15 órától 18 óráig 
pedig a crosspálya amatőr résztvevői 
csillogtathatták meg képességeiket. 
18 órától 19 óráig az Off- Roadosok 
próbálták ki járgányaikat a tiszaalpári 
sárban, majd kezdetét vette a már el-
híresült sárdagonya a motorosoknak 
és quadosoknak és a gépek után a kö-
zönség soraiból dagonyázni kívánt 
emberek élhették újra gyerekkorukat. 
Idén első alkalommal szervezésre ke-
rült egy játék, melyet a bevállalós kö-
zönségnek szántunk, a mezítlábas fu-
tóversenyt a crosspályán. Percek alatt 
kialakult a közel húszfős csapat és 
lezajlott a jó hangulatú verseny.  Ezt 
követően a Tiszatáj vendéglő csapata 
tálalta a finom vacsorát, majd a va-

csora elfogyasztása után indult a party 
dj. Kopival, aki fergeteges hangulatot 
biztosított hajnalig. Közben 23 órakor 
megérkezett hozzánk a Kalandfarm jó-
voltából a Groovehouse. 

A versenyzők a következő települé-
sekről érkeztek hozzánk: Ásotthalom, 
Balástya, Ballószög, Bácsbokod, 
Csengele, Csongrád, Csongrád-Bok-
ros, Eger, Egerszalók, Izsák, Kecske-
mét, Kiskunfélegyháza, Kunmadaras, 
Lakitelek, Nagykőrös, Nagymágocs, 
Orosháza, Petőfiszállás, Pusztamér-
ges, Szeged, Szolnok, Tiszajenő, 
Tiszakécske, Túrkeve

Eredmények:
Gyerek crossmotor kategória:
I. helyezett: Török Nándor 
(Nagymágocs)
II. helyezett: Popper Ádám 
(Tiszaalpár)
III. helyezett: Csiffáry Szabolcs (Oros-
háza)
IV. helyezett: Kutasi Martin 
(Tiszaalpár)
V. helyezett:  Kerekes Ádám Attila 
(Orosháza)

Gyerek quad kategória:
I. helyezett: Bozóki Bendegúz (Kis-
kunfélegyháza)

II. helyezett: Berta Richárd (Kecske-
mét)
III. helyezett: Nagy Milán 
(Tiszakécske)

Felnőtt - 50 le alatti crossmotor ka-
tegória:
I. helyezett: Kurucz Dávid (Csongrád)
II. helyezett: Barna Viktor (Eger)
III. helyezett: Kómár Szabolcs Gábor 
(Szolnok)

Felnőtt – 50 le feletti crossmotor ka-
tegória:
I. helyezett: Damásdi Sándor (Izsák)
II.helyezett: Kajtár Zoltán (Ballószög)
III.helyezett: Luczó Sándor (Oroshá-
za)

Felnőtt quad kategória:
I. helyezett: Horvát József (Lakitelek)
II. helyezett: Kacziba Sándor 
(Tiszaalpár)
III. helyezett: Kutasi János 
(Tiszaalpár)

Off-Road kategória:
I. helyezett: Kelemen Attila (Kecske-
mét)
II. helyezett: Palotás Gábor (Kiskun-
félegyháza)
III. helyezett: Gubicza Pál (Kiskunfél-
egyháza)

Köszönetet mondunk támogatóink-
nak: Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzat, Barna Sándor, Dragon Jó-
zsef, Kalandfarm, Duna Aszfalt, Győri 
László, Szatmári András, Kézsmárki 
Család

Köszönjük a finomabbnál fino-
mabb ételeket a Tiszatáj Vendéglőnek 
és a hűsítő italokat a Kalandfarmnak! 
Köszönjük a Polgárőrségnek és a 
Rendőrségnek a munkáját, hogy bizto-
sították a felvonulást és a helyszínt!

Köszönjük a meleg időben is kitar-
tó kedves közönségnek, hogy újból ve-
lünk voltak!     Feketéné Bagi Tünde

Továbbra is várok rászoruló gyerekeket szombatonként ebédre.
A kezdeményezésem támogatókra talált, ezért 6-8 gyermek jelentkezését is várom legkésőbb előző nap péntekig. A 
gyerekeket játszótér is várja: trambulin, vízi csúszda, asztalitenisz, kosárlabdapálya stb.
jelentkezni lehet: 06/30/300-4387
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Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horgonyzott

csatorna szerelése
anyagárral 1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 0620/923-17-19

Z-G FAKEr KFT.
TŰZIFA AjÁNlATA

* Akác * Tölgy
* Bükk, gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009

FELHÍVÁS
HALSÜTŐ VERSENYRE

Időpont:
2016. augusztus 20. 9-13 óráig

Helyszín: Szabadstrand

Jelentkezni lehet Kerekes Andrásnál
a 70/442-3155-ös telefonszámon.



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. 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 környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

érDEKlőDNI: 06/30/266-8536

           2016. augusztus                                                                11. oldal

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
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
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: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   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 felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Lakáskarbantartást és ház körüli 
szakmunkát vállalok (főként csősze-
relés, lakatosmunka). Rászorulók-
nak (kisnyugdíjas is) munkadíj nél-
kül, de az anyagköltség a megbízót 
terheli. Péntekenként 2-3 órahossza 
erejéig. Érd.: 06/30/300-4387

* Mountain Bike kerékpárok 24-
es, 26-os és hibás elektromos ke-
rékpár  eladók. Irányár: 8-15.000 Ft 
között. Érd.: 06/30/300-4387

* Eladó középszínű 3 fiókos ágy-
neműtartó. Irányár: 26.000 Ft. Érd.: 
06/76/421-576 vagy 76/333-364

* Jó állapotú 4 részes szobabútor, 
2 db ágyneműtartós heverő, 1 db 
íróasztal forgószékkel áron alul el-
adó. Érd.: 06/20/233-4423

* Eladó 3 személyes piros heverő, 
200 l-es fagyasztó áron alul. Érd.: 
06/20/383-6501.

* Szőlő eladó. Vegyes fehér, Zala, 
cserszegi, mézes, Bianka, pölöskei, 
kékfrankos. Érd.: 06/20/383-6501

* Eladó Tiszaalpáron a Tiszavirág 
utca 2. alatt egy 67 négyzetméteres, 
2002-ben épült tetőtér-beépítéses 
nyaraló. Az alsó szinten egy nappa-
li, egy szoba, konyha, fürdőszoba, 
veranda található. Az emeleten ga-
léria és egy hálószoba van. Kérésre 
tudok küldeni képeket az ingatlan-
ról. Érd.:+36-70/9777-074 telefon-
számon vagy a glaucus525@gmail.
com email címen lehet

* Eladó 2 db 1000 literes mű-
anyag tartály fém keretben, rakla-
pon, csappal ellátva. Eladó még 2 
db 1000 literes műanyag kád és 7 
db 400 literes hordó. Érd.: a +36-
70/9777-074 telefonszámon lehet.

* Eladó, szekrénysor, 4 szemé-
lyes rekamié, szintetizátor, gázpa-
lack, szőlődaráló, szőlőprés, mázsa, 
rotációskapa eladó. Érdeklődni: 06-
20-771-0856

* Eladó Bethlen Gábor utcában 3 
szobás 90M2 ingatlan. Fúrott kút-
tal, pincével, garázzsal Rendezett 
kerttel. Szobák parkettásak. Kandal 
illetve modern infra fűtés. Irányár: 

7 700 000forint. Érdeklődni: 20 390 
2918

* Eladó egy szép szövésű rattan 
garnitúra : asztal 1m x 1m 4 db kár-
pitozott  székkel: 45 000.-Ft. Hosszú 
szálú modern  bordó/piros szőnyeg: 
4m x 2,30    10 000.-Ft. Tömör fa 6 
személyes konyhai asztal: 5 000.-Ft. 
Új Babzsákfotelek: 12 500.-forint. 
Érdeklődni: 20 390 2918

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi 
ház padlástér beépítéssel, alápin-
cézve 300 négyszögöl kerttel. Ár: 
7.000.000,- Ft. Tel: 31/313-2395

* 2 db emeletes ágy eladó! 
90x200-as jó minőségű matraccal. 
Ár: 40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-
3229.

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

* Akciós ereszcsatornázás, bádo-
gozás, horgonyzott csatorna szere-
lése anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 
20/923-17-19.

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* 1750 m² föld eladó. Tel.: 
63/311-744.

* Szekrénysor eladó. Tel.: 30/218-
5224, 76/424-520.

* Családi ház eladó Bethlen G. u. 
25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 
76/424-520.

* Eladó 1 db 380V+220V-os he-
gesztő trafó és 1 nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Eladó 6 pár költő galamb 
és benzinmotoros fűnyíró. Tel.: 
30/428-3614.

* Eladó ingatlanokat keresünk 
meglévő ügyfélkörünk részére. 
Novákné: 30/31-70-190, Sándorné: 
30/470-91-64.

* Vesszőből készült ovális asz-
tal + 2 fotel. Ár: 25.000,-Ft. Tel.: 
70/316-3229.
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        TISZAALPÁRI  
         NAPOK 
           2016 
 
Augusztus 19. péntek 

15:00 Elszármazottak találkozója- Művelődési Ház 
nagyterem.  

17:00 „V. Fürge ujjak” kézimunka és kézműves kiállítás 
megnyitója a Művelődési Ház kamaratermében  

18:00 Értéktár kiállítás megnyitója a Kosárfonó kiállító 
teremben. 

19:00 Almási Szabó Tibor és meghívott művészek 
koncertje a Zárdatemplomban, Tiszaújfalun 

20:00- 23:00 Amatőr dj. találkozó. Sportpálya, 
rendezvénysátor. 

Augusztus 20. szombat 

9:00-15:00 Sárkányhajó verseny és sárkányhajózás a 
szabad-strandon 

Gulyás főzés, valamint halsütő verseny a szabad 
strandon. 

15:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés 

- Kitüntető címek átadása 
- Torda-testvértelepüléssel szándéknyilatkozat 

ünnepélyes aláírása. 

14:00 Sportpálya, Szent Imre tér 15/b 

Folyamatos programok: 

 Népi játékok  
 Ugrálóvár kicsiknek-nagyoknak 

 

 Trambulin 
 Arcfestés 
 Játékos vetélkedők  
 Airsoft lövészet és airsoft fegyverbemutató 
 Rendőrautó és rendőrmotor bemutató 
 Sütemény-utca- kóstolók, receptek. 

Színpadi programok: 

- 16:15 Bende Lili énekes műsora 
- 16:30 Piros Rózsa táncegyüttes fellépése  
- 17:00 Jövőnkért AMI néptáncegyüttes fellépése 
- 17:45 Torda testvértelepülés fellépése  
- 19:15 MON CHERRIES együttes élő koncertje  
- 20:20 Versenyek eredményhirdetése 
- 20:45 LOLA Koncert 
- 21:30 Tűzijáték 
- 22:00 BOZSEK MÁRK koncert 
- 22:30 utcabál 

Augusztus 21. vasárnap 

6:00 Horgászverseny az Alpári Tisza Horgászegyesület 
szervezésében. 

10:00 Tiszaújfalui búcsú a Szent István Római 
Katolikus templomban 

Vásár a Rákóczi Ferenc utcán 

18:00 Bugaci Tanyaszínház előadása – Művelődési Ház 
nagyterem – A lúzer, két felvonásos bohózat 

A rendezvény idején és területén ingyen Wi-Fi. 

Főbb támogatók:  
- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata  
- DElTAKON Kft. 
- Tiszaalpári Sportegyesület 
- Magyar Imre vállalkozó 

 

A rendezvény ingyenesen látogatható! A program és műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

A programok rossz idő esetén is megrendezésre kerülnek a sportpályán felállított rendezvénysátorban! 


