
Tiszaalpáron, szeptember végén 
most is megrendezték a település egyik 
legnagyobb ünnepét, a Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozót. A találkozóra 
az ország különböző pontjáról érkez-
tek nevesebbnél-nevesebb zenészek, 
hogy tudásukkal hozzájáruljanak 
annak a rendezvények a színvonalá-

hoz, mely Alpár, világszerte elismert 
tekerőlant készítő mestere előtt tiszte-
leg. A három napos rendezvénysorozat 
nyitánya Bársony Mihály szobra előtt 
egy úgynevezett szobor- flashmobbal 
vette kezdetét, melyet ünnepi kon-
cert kövezett e Zárdatemplomban. A 
szombat ez alkalommal is a hagyo-

mányőrzés körül forgott, így a teke-
rőhangja mellett citerát és énekszót 
is hallhattak, azok, akik ellátogattak 
a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda udvarára. A rendez-
vény sikerességéről illetve a Bársony 
Mihály díj tulajdonosáról újságunk 
hasábján olvashat.

Tizennegyedszerre emlékeztek Bársony Mihályra
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A tartalomból:
• Negyvenhét első osztályos tanu-
ló kezdte meg az idei tanévet, a 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában • Élőhely 
rekonstrukciós projekt zajlik a 
Tiszaalpári Nagy-Tó területén • XIV. 
alkalommal zajlott településünkön 
a Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó • Az Aradi Vértanúkra 
emlékeztek • Idén is köszöntötték az 
időseket • Kimagasló iskolai sport-
eredmények • Elkezdődött • Egy 
találkozás emlékére •

Szelektív hulladékgyűjtés
2016. október 19. szerda

Helyszín: Tiszaalpári Árpád Fejedelem
   Általános Iskola udvara

IDŐPONT: 12:00- 17:00-ig

Van otthon felesleges papír,
fém, pet palack?

Ne habozz, itt a helyed! 
LÉGY VÁLOGATÓS!



Szeptember 1-jén diákok, szülők, 
rokonok, pedagógusok népesítették be a 

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola udvarát a tanévnyitó ünnepélyen. 

Ebben az évben 47 elsős kisdiák várta 
remegő lábakkal és nagy izgalommal, 
hogy elkezdődjön a tanév. Gyönyörű 
versekkel készültek a legkisebbek a tan-
évnyitóra.

Győri Istvánné igazgatónő ünnepi 
beszédében megnyitotta a 2016-17-es 
új tanévet, és bemutatta az iskolánk-
ban tanító hat új pedagógust. Majd dr. 
Vancsura István polgármester nagy sze-
retettel köszöntötte az egybegyűlteket. 
A Köszönjük Sió! Iskolatáska Program 
2016. évi pályázatának eredményeként, 
iskolánkból 12 tanuló nyert iskolakezdé-
si támogatást. Az iskolatáskát, és annak 
tartalmát a tanévnyitó ünnepségen ve-
hették át a nyertes diákok.

Suba Jánosné
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Negyvenhét első osztályos tanuló kezdte meg az idei tanévet,
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-
testülete ebben az évben is csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a 
felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó fiatalok-
nak nyújt anyagi támogatást.

Az EPER rendszerből kinyomta-
tott pályázati adatlap a mellékleteivel 

leadható a Polgármesteri Hivatal 8. 
sz. irodájában ügyfélfogadási idő-
ben, 2016. október 04-től. Benyújtási 
határidő: 2016. november 8.

(Az ösztöndíjról további infor-
máció a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) valamint a www.
tiszaalpar.hu internetes oldalakon 
olvasható.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Anyakönyvi hírek
Születtek: Novák Benett (Juhász 
Krisztina), Szabó Luca és Szabó Boglárka 
(László Bernadett), Sándor Dominik 
Krisztofer (Szabó Vivien Zója), Marsa 
Alex (Horváth Márta).
Házasságot kötöttek: Kása Zoltán- 
Patai Zita, Andrási András- Ladányi Ida, 
Aszódi Dávid László- Szabó Éva, Dányi 
Ferenc- Hürkecz Julianna Margit, Kárpáti 
Róbert- Sinkó Hajnalka, Kádár Tibor- 
Varga Mónika, Kovács Kálmán- Árendás 
Krisztina.
Elhunytak: Id. Barna Sándor (1919-
2016), Nagy Gál István (1935-2016), 
Karsai Andrásné  Horváth Mária (1926-
2016).

Egyházi sorok
• Október lévén az esti szentmisék 

előtt a Rózsafűzért imádkozzuk hétköz-
napokon, 17:30-tól.

• Jubiláns házasok megáldása ok-
tóber 23.-án vasárnap lesz. Alpár 9:00 
óra, Újfalu  11:00 óra     

• Kérjük a Kedves Testvéreket, 
hogy akik élni kívánnak e lehetőséggel 
időben jelezzék a plébániákon irodai 
időben.

• Temetőinkben a lejárt sírhelyekre 
kihelyeztük a matricákat. Piros mat-
rica/ „Felszámolás alatt lévő Sír-
hely”/ került azokra, melyeket 10 
éve, az az 2006-ban vagy még előtte 
kellet volna újraváltani. Amennyiben 
1 év múlva sem jeleznek semmit e 
sírhelyekkel kapcsolatban a hozzá-

tartozók, akkor e sírhelyek bárkinek 
értékesíthetők.

• Sírszentelések időpontja: Alpári 
temetőben Mindenszentek ünnepén /
november 1./ 14:00-tól. Újfalui teme-
tőben Halottak napján /november 2./ 
14:00-tól. A sírszentelési igényeket is a 
plébániákon jelezzék a Kedves Hívek.

• Ünnepi szentmiserend! November 
1./ Mindenszentek Alpár 9:00, Újfalu 
11:00, Zárda 16:00. 

November 2./ Halottak napja Alpár 
9:00, Újfalu 11:00, Zárda 16:00.

Hálásan köszönjük a templomaink 
felújítására szánt adományokat!

A jegyesek házasságkötési szándé-
kukat esküvőjük előtt legalább három 
hónappal jelezzék

Köszönet
a gobelinkészítőknek

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat köszönetét fejezi ki Buzder Lan-
tos Jánosné Marika és Illés Renáta  -  a 
Tiszaalpári Alkotó Kéz Klub tagjainak 
- részére, akik a Torda – Tiszaalpár tele-
pülések közötti testvérvárosi kapcsolat 
megerősítésére elkészítették a két tele-
pülés címerét tartalmazó gobelineket és 
azt felajánlottak a két településnek. Kö-
szönettel tartozunk továbbá a Tiszaalpári 
Alkotó Kéz Klubnak az alapanyagok biz-
tosításáért.

Dr. Vancsura István polgármester
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság (KNP) illetékes munkatársai az el-
múlt hetekben fogtak hozzá a Tiszaalpári 
Nagy- Tó mederkotrásához. A KNP tu-
lajdonában lévő területen egy élőhely 
rekonstrukciós projekt zajlik, melynek 
célja, a terület természeti állapotának ja-
vítása. Tudtuk meg a részleteket, Vajda 
Zoltántól, a KNP Pályázatkezelési és Fej-
lesztési osztályának vezetőjétől, aki kér-
désünkre elmondta, a projekt keretében 
egy, 7 hektáros nagy mélyvíz felületet 
alakítanak ki, hiszen bár a nevében tó ez 
a terület, többnyire a száraz időszakokban 
(főleg a nyáron) kiszárad, alacsony volt a 
vízszintje, amely sok esetben halpusztu-
láshoz is vezethet-, ennek megelőzése a 
fő célkitűzés. A kikotort anyagból pedig 
részben egy madárköltő sziget lesz ki-
alakítva, a kimaradó anyagból pedig egy 
vadmentő domb, ami az árvíz idején a va-
daknak biztosít menekülési lehetőséget. 
Arról, hogy a munkálatok megkezdése-
kor mi történt a terület élővilágával, kör-
nyezetével a következő választ kaptuk.

- „A kotrási munkák ennek a mocsár-
nak a legmélyebb részén történnek, nem 
volt növényzet, tulajdonképpen egy lágy 
iszap rétegről beszélünk. A terület letisz-
títása után ezt az iszapot eltávolítjuk, eb-
ből készül a madárköltő sziget illetve a 
vadmentő domb. A munkálatokat úgy üte-
meztük, hogy ne zavarják a területen költő 
madarak. A projekt részeként felújításra 

kerül továbbá a tavat és a tiszaalpári holt-
ágat összekötő csatorna, illetve a kettőt el-
választó zsilip. A projekt harmadik eleme 
az egykori tőzegbánya tó mentesítése a 
szennyező gumiabroncsoktól. A Várdomb 
alatt található egykori tőzegbányán annak 
idején partvédelmi munkálatokat végez-
tek úgy, hogy traktorgumikat használ-
tak a part megerősítéséhez, félszigeteket 
hoztak létre. Ezeket a gumiabroncsokat 
is eltávolítjuk ebből a tőzegbányatóból, 
továbbá ezt a tavat összekötjük a Nagy- 
tóval, egy csatorna segítségével, így 
egységes vízfelületet hozunk létre, a vízi 
élőlények kedvükre tudnak vándorolni. 
A projekt kivitelezését a Nagy- Tó leszi-
vattyúzásával kezdeték. A vizet egy csa-
tornán keresztül az alpári Holt- Tiszába 
engedték, ennek következtében azonban 

tömeges halpusztulás következett be. Erre 
milyen jogi lépések vonatkoznak?

- A területnek, a halászati joga, nem 
a Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság 
kezébe van. A munkálatok megkezdé-
sekor mi étesítettük a halászatra jogo-
sultat, aki megkérte a halmentésre az 
engedélyt, ezt el is végezte, viszont csak 
az őshonos halfajok mentésére kötelez-
hető, ez megtörtént. Lehalászta a vízről 
a pontyokat és csukákat. Természetesen 
maradtak még ott tájidegen fajok, mint 
az ezüstkárász, amiknek tapasztalataim 
szerint minimális része elpusztult, azon-
ban túlnyomó részét, 95% -át az ottani 
madarak ették meg. Jogszabály írja elő, 
hogy egyik élővízből a másikba tájide-
gen halfaj nem szállítható.

Fotó: Szemerédi Zoltán

Tiszaalpáron, szeptember 17-18. 
között zajlott, - a Duna- Tisza közi 
Népművészeti Egyesület szervezésében, a 
VI. Országos Kosárfonó Találkozó, mely-
re a településen élő mestereken kívül, 
Szegedről, Pápáról és Hajdúszoboszlóról 
is érkeztek kosárfonók. A jelenlévőket dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgármes-
tere köszöntötte, aki beszédében kiemel-
te, hogy számos településhez hasonlóan, 
Alpáron is kiemelt hagyománnyal bír ez 
az ősi mesterség, mára azonban egyre 
kevesebben űzik, így egyre kevesebb csa-
ládnak biztosít megélhetési lehetőséget.

Az eseményen Kriskóné Dávid Mária 

a Bács- Kiskun megyei Népművészeti 
Múzeum igazgatónője is tiszteletét tette, 
aki ünnepi köszöntőjében egyebek mel-
lett a vesszőből készült termékekben rejlő 
kettősségről és különlegességről beszélt.

Kanalas János, a népművészet meste-
re, az esemény főszervezője megköszön-
te azoknak a tiszaalpári kosárfonóknak, 
akik nem szégyelltek kilátogatni a ren-
dezvényre.

Az idei találkozót követően a mesterek 
mintegy huszonegy tárolóedényt készítet-
tek, melyet a Tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda számára aján-
lottak fel.

VI. alkalommal találkoztak a kosárfonó mesterek Tiszaalpáron

Élőhely rekonstrukciós projekt zajlik a Tiszaalpári Nagy-Tó területén

Kanalas János köszönetét fejezi ki a VI. Országos Kosárfonó Találkozó támogatóinak:
NKA,NESZ, Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület, Czinege Manufaktúra Kft. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 
Pentatransz Bt. Papp Hentesüzletek, Nagy Zoltán Hentes, Bartók István - műszaki bolt, Novák Zoltán - Alpárfa bt. Ifj. Novák 
Mihály, Viglásiné Tóth Andrea, Hódi Krisztina – Zöldségbolt, Magony Gáspár, Papp Mónika – Gasztrosarok, Kecső Ferencné, 
Tiszakécskei Fejedelmi Pékség, Bene Ágostonné – üvegfonó, Hatvanyiné Boros Ildikó , Fókusz Takarékszövetkezet, Venter 
László, Bozó Imréné, id. Kanalas János, dr. Vancsura István, Győri Tibor és családja
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XIV. alkalommal zajlott településünkön
a Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó

Tiszaalpáron, szeptember 23-25 között 
rendezték meg a XIV. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozót, melyre idén is 
az ország számos pontjáról érkeztek teke-
rősök, hogy a helybéliekkel együtt tovább 
ápolják a tekerőlant művész hagyatékát. 
A három napos rendezvény pénteken dél-
után szobor flashmobbal vette kezdetét 
Bársony Mihály szobránál. Ezt követő-
en pedig Symphónia Ungarorum ünnepi 
koncertet tartottak a Zárdatemplomban. 
Szombaton ez alkalommal is a hagyo-
mányőrzésé volt a főszerep. A tekerőlan-
tos találkozónak, az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is a Tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda adott helyet, 
ahol az érdeklődők család, gyermekbarát 
környezetben, ragyogó napsütés mellett 
tölthették el idejüket. A színpadon, sorra 
követték egymást a fellépők, akik zenés 
produkciókkal színesítették a délutánt.

A háttérben mindeközben az óvónők 
közreműködésével kézműves és egyéb 
játékos foglalkozásokon vehettek részt 
a gyermekek és szüleik. Az óvodások 
Mihály-napi vásárán, természetesen az 
intézmény óvodásai is készültek műsor-
ral, melyet a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola énekkarának színvonalas 
produkciója követett. Dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere köszöntőjét, a 
Bársony Mihály Népdalkör citerás szó-
listáinak műsora előzte meg, akik termé-

szetesen ezen a rendezvényen is emelték 
dalcsokrukkal a találkozó színvonalát. 
Dr. Vancsura István a találkozónk megje-
gyezte, hogy ez az esemény kiemelkedik 
a település egyéb rendezvényei közül, 
másról szól, mint egy falunap, hiszen egy 
olyan emberről emlékeznek meg ilyen-
kor évről-évre, akinek munkásságát és 
hagyatékát, nem csak Magyarországon, 
de világszerte elismerik. Bársony Mihály 
tekerőlant művész, a népművészet mes-
tere, a több mint kétszáz tekerő mellett 
számos citerát is készített illetve Ő maga 
nem csak tekerőn, de fúvós hangszeren is 
kiválóan játszott.

Alpáron az elmúlt évtizedekkel 
ellentétben ma már egyre kevesebben 
foglalkoznak a tekerőzéssel, csak úgy, 
mint számos népművészeti hagyomá-
nyunk a tekerőzés is hanyatlóban van. 
Településünkön jelenleg kilencen, köztük 
a fiatal Bánfi- Antal Ádám is foglalkoz-
nak tekerőzéssel. Bársony Mihály mellett 
fontos megemlítenünk Repáruk Dezső 
nevét is, aki szintén településünk büsz-
kesége, és aki jelenleg több mint húsz 
elkészített tekerőlant büszke tulajdono-
sa. A színpadon a Jövőnkért Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fialtjai is 
bemutatkoztak, akiket a Vetővirág citera-
zenekar követett.

A napot a műsorok után most is 
kukoricafosztással egybekötött öröm-

zenélés követett, ahol tizennégy tekerő 
szólalt meg, gyerekek és zenészek által. 
A kukoricafosztás most sem lett volna 
teljes a Bársony Mihály Népdalkör köz-
reműködésével, akik énekszóval kísér-
ték az eseményt, hozzájuk, aki tudott 
és akart csatlakozhatott. Mindeközben 
a gyerekek hihetetlen lelkesedéssel és 
elszántsággal próbálták megszabadítani 
a kukoricát a csuhétól. A napot idén is 
a padkaporos bál zárta. Vasárnap, a ren-
dezvény utolsó napján először a Jótanács 
Anyja Templomban, majd pedig a Szent 
István Katolikus Templomban tartottak 
tekerős szentmisét. A Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozón most először 
ítélték oda a Bársony Mihály díjat, 
melyet Szerényi Bélának, az Óbudai 
Népzenei Iskola igazgatójának, ezüstko-
szorús hangszerkészítő mesternek, elő-
adóművésznek adtak oda a díj alapítói: 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 
a Magyar Hangszermíves Céh és a 
Bársony család. A Raffay Dávid szob-
rászművész által készített bronzszobrot 
idén tehát Szerényi Béla vehette át, tevé-
kenysége szorosan hozzájárul Bársony 
Mihály hagyatékának életben tartásához.  
Az elismeréshez ezúton is gratulálunk és 
köszönjük azt az áldozatos munkát, amit 
Bársony Mihály hagyatékának életben 
tartásáért végez!
Fotó: Magyar Hangszermíves Céh

A XIV. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó támogatói:
Fókusz Takarék, Naturalpár, B&S Elastic Kft., FARKAS CSABA ÉS CSALÁDJA, MAGONY GÁSPÁR, 
HATVANYINÉ BOROS ILDIKÓ, NAGY ZOLTÁN – HÚSBOLT, Magyar Hangszermíves Céh, Nemzeti 
Kulturális Alap, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Integrál Zrt., Bácsvíz Zrt.
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent 
és munkálkodhass a jövőn”

Gróf Széchenyi István
 

Tiszaalpáron már évek óta hagyomány, 
hogy augusztus 19-20-21 ünnep. Egyre szí-
nesebb programokkal készülnek a rende-
zők, évről-évre, amit ezúton is köszönünk. 
Az egyik jelentős részén Testvéreimmel, 
első alkalommal részt vettük, az 
ELSZÁRMAZOTTAK élményén. 
Nagyon értékes, igényes pillanato-
kat éltünk át. Többször elérzéke-
nyültünk, megérintette a szívünket. 
Különösen, amikor azon emberekért gyúj-
tottunk gyertyát, akik már nem lehetnek 
velünk. Mindhárman ÉDESANYÁNKRA 
gondoltunk. Milyen agilis, tiszta szív-
vel, őszintén, lelkiismeretesen, energiáját 
nem kímélve nagyon sokat tett a szü-
lőfalunkért. Sok emlék tódult a lelkünk 
mélyéről, az Pár nap múlva letisztult ez a 
felemelő élmény és nem hagyott egy gon-
dolat nyugodni. Időpontot kértem Biczók 
Mihálytól, az IGAZ EMBERTŐL, aki 
engem megtanított írni, olvasni és egyben 
a falunk nyugalmazott jegyzője. Abban 
kértem a segítségét, hogy ahol most tart 
ez a szép nagyközség, nagyon sok önzet-
len, szorgalmas ember munkájának a 
gyümölcse. Úgy érzem az őseinket, a 
szüleinket jobban el kellene ismerni vala-
milyen formában. Ami most Hármunknak 
nagyon jól esne, ha megemlítést kapna 
Anyukánk munkássága a Tiszaalpár újság-
ban. Méltatni Őt, mennyi hagyományt 
teremtésében jelen volt. Akár legyen egy 
megemlékező sorozat azokról az embe-
rekről, akik által ilyen szép szülőfalunk. 
Indítsunk egy „EMLÉKEZÉS A 
HAGYOMÁNY TEREMTŐKRE” soro-
zatot, akik tettek önzetlenül a közösségért. 

Köszönöm, a tisztelt Biczók házaspár 
segítőkész lelkesítését ebben az ügyben. 
életünk lapjai megelevenedtek. Azokban 
az órákban felemelő élmények közepette 
újabb és újabb rég nem látottakkal sugá-
roztuk a szeretetünket, örültünk egymás-
nak.

ÉDESANYÁNK SZALKAI- 
SZABÓ IMRÉNÉ mindenki Jucóka 
nénije ma is. Bennünk él a munkássága, 
olyan mintha még most is jelen volna, 
hiszen ma is látható értéket hagyott szá-
munkra. Szeretnénk, ha mások is velünk 
emlékeznének.
- Kádár Lajos Klub megalapításában, a 
név választásában. Emlékszem mennyit 
kutatta a családját, a verses kötetét.
- Kemenceépítésre is hogyan sarkallta a 
társait. Mennyi öröm volt a gyerekeknek 
nyári tábor alkalmával kenyeret dagasz-
tani, sütni. Megtanították a folyamatot, 
hogyan is kerül az asztalra a kenyér.
- Bársony Mihály bácsira különös gondja 
volt, hiszen a közelben éltünk. A gyer-
mekeivel együtt dagasztottuk gyalog a 
sarat, mire naponta több km-t tettünk az 
iskolába oda és haza. Szeretettel méltat-
ta a tekerőlant készítőt és tanítványait, 
találkozót szervezett. Ki ne emlékezne 
a kukoricafosztásra, szép magyar zene 
mellett énekszóval, pogácsakóstolókkal 
egybekötve.
- Családi napok- szalonnasütések
- Farsangi bálak- jelmezes mulatozások
- Testvérvárossal személyes kapcsolattartás

Ő mindig az értéket képviselte. Nem 
szabad elfelejtkezni és megköszön-
ni azoknak az együttműködését azt a 
sok szeretett újfalui hagyományőrző 
TÁRSÁT sem. Köszönet érte, ez csak 
csapatunkával működhetett.
- Pávakőr Énekkarában is részt vett, a 

sok-sok felkészülés, a próbák a fellépés-
hez. Hogy színvonalas legyen a megje-
lenés, egyforma ruhát varrt a tagoknak. 
HORTI HÁZASPÁRNAK külön köszö-
net az együtt gondolkodásért, a hasonló 
célért munkálkodásért. Fáradságot nem 
ismerve dolgozott mindig is, és egészen a 
betegségéig aktívan tette a dolgát.
- Ő nagyon szeretett volna tanítónő lenni, 
szeretett volna továbbtanulni, a sors nem 
engedte. Idősödő napjaiban megélhette a 
tanítási vénáját. Vén Ferencné Tanárnővel 
iskolásan technika órán tanította a kézi-
munka rejtelmét.
- Óvodásoknak varrta boldogan a néptánc 
ruhákat. Gondolta-e vajon, hogy egyszer 
a dédunokája abban távol majd.
- Tiszaalpári DÍSZPOLGÁRRÁ  avatá-
sán verset mondott.
Túrmezei Erzsébet Mindig csak adni. 
Életében megvalósította: mindig csak 
adni, forrása nem ő, csak tovább adta. 
Osztott sok szeretetet, ami nem az övé 
Krisztustól kapta, tovább adta.

Jucóka néni leányai nevében
Szalkai-Szabó Ilona

EMLÉKEZÉS

Elhunyt, elment az örök égi mezőkre 
Melegdi Sándorné Esztike tanító néni. 
85 éves volt, de nem az életből eltelt 
évek száma számít, hanem az évek 
alatt leélt élet, a tanítványaiért mindent 
megtevő tanító a szó igazi értelmében. 
Élvezte tanulói szeretetét és bizalmát, 
most befejezte földi feladatát.

Nagyon nehéz búcsúzni, búcsú-
szavakat találni olyan kolléganőnek, 
akivel évek hosszú során együtt ne-
vettünk, oktattuk a gyerekeket, s aki-

vel iskolán kívül is barátság kötött 
össze bennünket. Több éve elkerült 
Alpárról, de szíve sokszor visszahúzta, 
a férje Melegdi Sándor tanár sírjához 
és a faluhoz, ahol fiatal éveit leélte, a 
barátokhoz, ismerősökhöz. Nyáron, 
amikor leányával Gabival megláto-
gattak, olyan szeretettel érdeklődött 
tanítványairól, kollegáiról, emlékezve 
az együtt töltött szép időkre. Egész 
listát tárolt emlékezetében. Dacolt 
a lassan őrlő betegségével. Diadalt 
akart elérni, az elérhetetlen felett.  
Kihunyt egy „lámpás”! A végtelenben 
jár már, mely nem ismer sem győzel-

met, sem vereséget. Esztike tanító néni 
nyomott hagyott maga után a tanítvá-
nyok és az emberek szívében. „Nem 
múlnak ők el, akik szívünkben élnek!” 
Akik szerettek emlékezni fognak Rád, 
s jó volt, hogy köztünk éltél. Nyugodj 
békében! 
„Végül mind elmegyünk,
a napsütés elmarad,
és lépdelünk a csillagok mögött
a menny abroncsain.” 
(Weöres Sándor)

A kollégáid és magam nevében búcsúzik
Tőled Szederkényi Zoltánné Ceni

Búcsúszó
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Október 1-jét az Idősek Világnapjává az ENSZ közgyűlése 1990-ben nyilvání-

totta. Ezen alkalomból több kis műsorral 
kedveskedtek a Gondozási Központ lakó-
inak. Intézményvezető köszöntötte mind 
a lakókat mind pedig a megjelent vendé-
geket. Dr. Vancsura István polgármester 
mondott ünnepi beszédet és köszöntötte 
az otthon lakóit. Egy szép vers kereté-
ben külön megköszönte a gondozónők 
áldozatkész munkájukat is. Az ünnepi 
köszöntő után a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda Pillangó csoportjába 
járó gyerekek adták elő táncos műsoru-
kat. Az óvódások produkciója után a gon-
dozónők köszöntötték versel a lakókat. 
Ezt követően Frits Tiborné szervezésével 
különböző szép dalok csendültek fel cite-
ra és hegedű kíséretében. A műsorok után 
rétessel és pogácsával lettek megvendé-
gelve az idősek és a vendégek.

Palásti Viktor
Intézményvezető 

Idén is köszöntötték az időseket

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, ajka sem szól 
többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott, soha semmit nem kért és el 
nem fogadott.” (Kosztolányi)

Mély fájdalommal szeretnénk köszönetet mondani
az id. Barna Sándor temetésén megjelenteknek,

hogy virágot, koszorút helyeztek el sírjánál.
a gyászoló család

ÚJ KöNYVEK
A KöNYVTÁRBAN

Linwood Barclay: Nincs menekvés
Marni Bates: Rocksztárt kaptam kará-
csonyra! (LOL)
Borsos J. Gyöngyi: Macskamesék
Barbara Taylor Bradford: Más szív, más lélek
Sandra Brown: A tegnap árnyai
William Bygnum: A tudomány rövid története
Gary Chapman: Netfüggő gyerekek
Rosa M. Curto: Vágj! Ragassz! Varrj!
Vince Flynn: A túlélő

Nyár közepén első kirándulásunkat 
Tőserdőbe szerveztük meg, amivel na-
gyon jó kikapcsolódást tudtunk szerezni 
lakóink számára, már ekkor többen kér-
dezték, hogy legközelebb hova fogunk 
menni, kirándulni. Ezen élmények ha-
tására biztosak voltuk benne, hogy lesz 
folytatása. A mentálhigiénés kolleganő 
szervezésében október elsejére egy na-
gyobb célt tűztünk magunk elé méghozzá 
a Kecskeméti Vadaskertet. A kis csapat 
ismételten felkerekedett ragyogó szép 
őszi időben, a vadaskert különböző ha-
zai és egzotikus állatait megtekintettük.  
Ezen kirándulás ismételten nagy élmény 
volt nem csak lakóink számára, hanem 
nekünk is. A délelőtti állatkerti kirándu-
lásunk után délután egy régi népi hagyo-
mányt elevenítettük fel lakóinkkal együtt 
méghozzá a kukoricafosztást, ami által a 

fiatalságukról sok történetet elevenedett 
meg. A közös kukoricafosztáson, hogy 
ne csak a kezünk járjon, a jó dalokért 
ifj. Hódi Mihálynak jár a köszönet. A jól 
megérdemelt munka gyümölcse a bog-

rácsban készült vacsora sem maradhatót 
el, amit kolleganőnk ezúton is ízletesen 
készítettel.

Palásti Viktor
Intézményvezető 

Kirándultak a Tiszaalpári Gondozási Központ lakói



2016. október                                                                  7. oldal

„A csodát meglátod, ha kinyitod a szemed. A szeretetet megérzed, ha kinyitod a szíved.”

XIII. alkalommal rendezte meg a Tevékeny Élet
Fesztivált a Katolikus Szeretetszolgálat Pax Otthona

A tiszaalpári Katolikus Szeretetszolgálat 
Pax Otthona, idén XIII. alkalommal rendezte 
meg Tevékeny Élet Fesztiválját Lakitelken, a 
Népfőiskolán. Az esemény minden év szep-
temberében kerül megrendezésre, melyen a 
katolikus szeretetszolgálat valamennyi ottho-
na illetve más egyházi és civil intézmények 
lakói és dolgozói is képviseltetik magukat. A 
tiszaalpári intézmény nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy lakóik a hétköznapjaikat is tevé-
kenyen éljék meg, hogy mindig legyen szá-
mukra új kitűzött cél, amiért érdemes élni és 
küzdeni. A hónapokon át tartó kitartó mun-
ka gyümölcsét pedig ezen a rendezvényen 
minden évben megmutathatják azok az idős 
emberek, akik fellépőként is részt vesznek az 
eseményen. Baranyi Éva, a Pax Otthon veze-

tője kérdésünkre elmondta, a rendezvényen 
fellépő idősek, vers, próza, egyéni ének, cso-
portos ének és színpadi játék kategóriákban 
mérettették meg magukat. A zsűri a hetven-
hét fellépő által harminckét produkciót lát-
hatott és értékelhetett. Az előadások között 
voltak olyanok, akik saját verseiket szavalták 
el illetve akadtak olyanok is, akik saját diák-
éveikre visszaemlékezve különböző paró-
diákat mutattak be. A legjobbakat kupákkal 
és ajándékcsomaggal jutalmazták, valamint 
értékes ajándékot vehetett át a műsor leg-
idősebb résztvevője, a maga 98. életévével, 
emellett számos különdíj is kiosztásra ke-
rült. A Pax Otthon lakói több kategóriában 
is eredményesen szerepeltek. A fesztivált 
idén is színesítette a tiszaalpári intézmény 

önkéntes tánccsoportjának zenés előadása, 
akik két szettben mutatták be eddig megszer-
zett tudásukat. A fesztiválnak minden évben 
van egy mottója idén ez így szólt: „A csodát 
meglátod, ha kinyitod a szemed. A szerete-
tet megérzed, ha kinyitod a szíved.” Baranyi 
Éva ennek kapcsán megjegyezte, minden ott-
honnak megvannak, megvoltak és meglesz-
nek a saját maga csodái, ez a rendezvény pe-
dig minden évben lehetőséget ad arra, hogy 
ezeket a csodákat meglássuk, és újra átéljük. 
Baranyi Éva, köszönetét fejezi ki valamennyi 
munkatársának, a Tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda fellépő csoportjá-
nak és felkészítő óvónőinek, valamint Ágota 
nővérnek, a XIII. Tevékeny Élet Fesztiválon 
végzett munkájáért.

Tiszaalpáron, október 6-
án, az Aradi Vértanúk Em-
léknapján a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 
hetedik osztályos tanulói ad-
tak ünnepi műsort, az iskola 
tornacsarnokában. A megem-
lékezőket, dr. Vancsura Ist-
ván, Tiszaalpár polgármestere 

köszöntötte. Az eseményen a 
Bársony Mihály Népdalkör is 
közreműködött. Az iskolások 
előadásában, a felkészítő pe-
dagógusoknak köszönhetően, 
most is egy remek, színvona-
las műsor keretében emlékez-
hettünk meg az aradi tizenhár-
makról.

Az Aradi Vértanúkra emlékeztek

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az 
idén is megrendezésre került az Árpád-nap, 
melyen iskolánk névadójára emlékeztünk. 
Ez a nap kissé eltért az eddig megszokottak-
tól, mert idén a felállított jurtán kívül, íjászok 
és korhű viseletbe öltözött hagyományőrzők 
is részt vettek rendezvényünkön. Ily módon 
igyekeztünk közelebb hozni a gyerekekhez a 
régmúlt időket, Árpád korát. A rendezvényt 
egy regös nyitotta meg, aki ősi dallamokkal és 
énekekkel emlékezett meg Attiláról és Árpád 
fejedelemről. A diákok állomásokon végig-
haladva szerezhettek ismereteket a honfogla-
lás kori életmódról, a magyarság és iskolánk 
történetéről, a falunk történelmi jelentőségé-
ről. Így többek között ősi íjunkat mutatta be 
tanulóinknak egy helyi hagyományőrző íjász, 
a Bársony Lovasudvar jóvoltából a csikósok 
mesterségét ismerhették meg a gyerekek. A 
nap hátralévő részében az érdekes feladatok 
mellett megkóstolhattuk, egyik ősi étkün-
ket, a kenyérlángost, a régi kenyérsütések 
kedvelt reggeli eledelét, amely nagy sikert 
aratott. A nap végén a három legtöbb Árpád-

tallért szerzett alsós, 
és a három legtöbb 
tallért gyűjtő felsős 
osztályok átvehették a 
finom tortájukat, me-
lyet a kenyérlángossal 
együtt az SZMK aján-
lott fel. Senki nem tá-
vozott üres kézzel, hi-
szen a versenyen való 
részvételért is kapott 
csokoládét valameny-
nyi tanuló. Ezúton 
szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, 
akik közreműködtek 
és adományaikkal se-
gítették az Árpád-nap lebonyolítását. Kö-
szönet az igazgatóságnak, valamennyi pe-
dagógusnak, az Árpád Népe Egyesületnek a 
jurtáért, Csernák Zsolt helyi vállalkozónak, 
Bársony Anettnek és Bársony Klárának a 
Bársony Lovasudvarból, a hagyományőr-
zőknek: Hideg Anettnek, Hideg Lászlónak, 

Gulyás Jánosnak és Regös Sziránszki József-
nek, illetve a szülőknek. Mindannyiunknak 
nagyszerű élményben volt részünk. Jövőre 
ismét szeretnénk hasonló programokkal és 
még színesebb előadásokkal megörvendez-
tetni az Árpád-nap résztvevőit, ezzel is gya-
rapítva iskolánk hagyományait.

Barcsik Edit Mária szervező

Nagy sikerű Árpád-nap A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában
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ERDEI ISKOLA
2016. szeptember 19-24-ig a 

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulói Mátraszentimre-
Bagolyírtáson voltak erdei iskolában. 
A tanulás melletti túrák a természetben 
kiváló szórakozást is biztosítottak: a gye-
rekek a játékos feladatoknál szinte észre 
sem vették, hogy tanultak, és megismer-
ték a tavak, az erdő-mező élővilágát, a 
víz körforgását, az erdei állatok életmód-
ját, az ehető növényeket, a szél erejét, a 
fajok sokféleségét, a térkép használatát. 
Megjártuk a Kékestetőt, Piszkéstetőn a 
Csillagvizsgálót, a Világörökség részét 
képező Hollókő utcáit, a Siklósi sziklavá-
rat. Parádon igazi mesterektől leshettük 

el az üvegfújás mikéntjét. Iskolánkból 
Deák Lajosné, Dr. Halász Mátyásné, és 
Miskolczy István biztosította a szakmai 
hátteret. Csodálatos élményekkel tértek 

haza diákjaink az erdei iskolából, és bi-
zonyára a megtapasztalt ismereteket nem 
felejtik el soha, és sokszor fogják még 
hasznosítani tanulmányaik során.

IKT eszközökkel támogatott bemutató osztályfőnöki óra

Iskolánk nyertese a TIOP-1.1.1-12/1-
2012-0001- Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban 
című kiemelt projektnek. A projekt célja 
a köznevelési intézmények informatikai 

infrastruktúrájának fejlesztése, a ver-
senyképes tudás megszerzése: kulcskom-
petenciák, ismeretek terén. Cél, hogy a 
pedagógusok tanóráikon minél több IKT-
eszközt használjanak. Ennek a projektnek 

a részeként 2016. október 5-én Bondár 
Enikő a 8.b osztályban tartott bemutató 
osztályfőnöki órát, ahol az interaktív táb-
la használatának lehetőségeit mutatta  be. 
A téma a pályaorientáció volt.

Kimagasló iskolai sporteredmények
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

5-6. osztályos tanulói kimagasló eredmé-
nyeket értek el a kiskunfélegyházi Dar-
vas Kupán.

Négy tanuló vett részt az atlétikai 
számokból álló versenyen:  Balogh Fló-
rián (6.a) és Győri András (5.a) 60 m 
síkfutáson indultak, Novák Zoltán (5.a) 
800 m körfutáson, ahol 4. helyezést ért 
el. Távolugrásban Novák Kristóf (5.b) a 
kitűzött célnál nagyobb sikert elérve a 4. 
helyezést érte el. 

Az utolsó számban, amely a 4x100 m 
váltó volt- a négy fiú nagy küzdelemben 
a dobogó harmadik fokára állhatott. Fel-
készítő tanár: Fehér Emil.

A jó eredményeknek köszönhetően 
két tanuló meghívást kapott a kiskunfél-
egyházi Darvas József Általános Iskola 

szervezésében minden évben megrende-
zendő Mészáros Gyula Emlékversenyre. 
Ezúton gratulálunk a fiúknak, további 
sok sikert!

Jeleskedtek a 7-8.
osztályos sportolóink is

Szeptember végén a Megyei Atlétika 
Ügyességi Csapatbajnokságon, Kecske-
méten a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola IV. korcsoport fiú csapata 3. 
helyezést ért el. A csapat tagjai: Baranyi 
Máté (8.b), Baranyi Tibor (8.a), Garaguly 
Adorján (8.a), Néző Bence (8.b), Ollári 
Ádám (8.b) Felkészítő tanár: Ivicz Lázár.

Kiskunfélegyházán a Darvas- Kupa 
atlétika versenyen a IV. korcsopor-
tos  körfutásban:  Baranyi Tibor 6. he-
lyezést ért el. A 4x1 körös váltóban 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola  csapata IV. helyen végzett. 
A csapat tagjai: Baranyi Máté, Baranyi 
Tibor, Garaguly Adorján, Néző Bence 
Felkészítő tanár: Ivicz Lázár. Gratulálunk 
a fiúknak, további szép eredményeket!
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Sportnap az iskolában
Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is 

csatlakozott a MDSZ által meghirdetett Diák Sportnap rendez-
vényhez. A Diák Sportnap célja a mozgás és sportolás fontos-
ságának kihangsúlyozása. A napot az alsósok labdás gimnasz-
tikával kezdték. A felső tagozatos lányok zenés tornával, a fiúk 
„katonás” bemelegítéssel nyitották a napot. A délelőtt „kincsva-
dászattal” egybekötött sétával, játéktanulással, sorversenyekkel 
telt az 1-4. osztály számára. Izgalmas volt a felsősök kirándu-
lása, ahol térképen kellett jelölni a megtett útvonalat.  A 7-8. 
osztály jó hangulatú, vidám, kreativitást igénylő feladatokban 
mérhette össze erejét.   Az 5-6. osztály sorversennyel mozgatta 
meg izmait. 12.00-kor került sor a 2016 méter futásra, melyet a 
tanulók nagy létszámban teljesítettek.

ELKEZDŐDöTT

Elkezdődött a várva várt első bajnoki, remélem, hogy leg-
alább olyan sokáig megmarad a klub, mint Kécskén. (1969-ben 
játszottuk az elsőt!) Büszke vagyok, hogy ez a baráti társaság 
befogadott! Először köszönet azoknak, akik segítették Őket: a 

családnak, a támogatóknak, azoknak a fiataloknak, 
akik segítenek felkészülni! Azoknak, akik a hely-
színen buzdították a csapatot, nagyon jól esett min-
denkinek. Kérjük, aki teheti, hozzon még magával 
olyanokat, akik szurkolnak nekünk, de képesek az 
ellenfél szép megoldásait is megtapsolni. Legyenek 
ezek az alkalmak családiasak, ne a másik szidásá-
ról szóljon! Ezek az alkalmak a játékról szóljanak! 
Az a csapat nyerjen, amelyik keveset hibázik, saj-
nos mi az első meccsen sokat hibáztunk. Azt hi-
szem mindenki látta, érezte, hogy a fiúk akartak, de 
nyerni is meg kell tanulni. Ezen leszünk! Viszont 
a fiatalokkal alapjába véve elégedett voltam, nem 
ijedtek meg. Remélem, a szülők sem fogják edzés-
től való eltiltással büntetni őket.  A többiek előtt is 

nyitva az út, csak dolgozni kell! Domonics János, a Tiszaalpári 
SE kézilabdacsapat edzője.
Fotó: Mészáros József

Törpeharcsafogó csapatversenyt rendezett
az Alpári Horgász Egyesület

Kellemes kora őszi időben rendeztük meg törpeharcsa fogó 
versenyünket az alpári holt Tiszán. A csapatok bizakodva fog-
lalták el kisorsolt helyeiket. Sajnos a gyönyörű idő ellenére a 
törpéknek nem volt kedvük a horgokon felkínált csalikat me-
genni. A fogás reményében minden csapat végighorgászta az öt 
óra hosszú versenyt. 

A végeredmény: Harmadik helyezett: Tiszakécskei 
Törpördögök. Csapattagok: Bíró Edina, Ézsiás Dóra, Filyó Ta-
más, Filyó Mátyás. Össz. fogás: 1170 gr.

Második helyezett csapat: Törköly team: Törköly Csaba, 
Törköly György, László Attila, Vidéki Mihály. Össz. fogás: 
1340 gr.

Első helyezett: Főnökök csapata. Csapattagok: Barta Lajos, 
Patai Ferenc, Popper József, Madla János. Össz. fogás: 2700 gr.

A hét csapat által kifogott törpeharcsák összes súlya 8,5 kg.  
Az Alpári Tisza Horgász Egyesület vezetősége köszö-
ni a verseny lebonyolításában közreműködők segítségét.  

A Horgász Egyesület következő rendezvényei, az Évadzáró ver-
seny 2016. október 29.-én, a Horgászbál 2016. november 26.-án 
lesznek megtartva. 
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* Akác * Tölgy * Bükk, gyertyán
Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

A Bársony Lovasudvarban jártak az óvodások, az állatok világnapja alkalmából
A Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthon Óvoda 

óvodásai, október 5-én, az állatok világnapja alkal-
mából élményekben gazdag, felejthetetlen délelőttöt 
töltöttek el a Bársony Lovasudvaron, ahol egyebek 
mellett Bársony Anett lovas bemutatóját is megtekin-
tették. Anett a bemutatón túl, a tőle megszokott hu-
morral, a lovak életéről, történetéről és történelméről 
is beszámolt a lovak legkisebb szerelmesei számára, 
így a gyerekek minden bizonnyal egy tartalmas dél-
előttöt töltöttek a tiszaújfalui lovaspályán.

Egy találkozás emlékére

„ Az évek megtanítottak nekünk annyi mindent egymásról, 
reményeinket, félelmeinket és kedvteléseinket. Azt is, hogy 
megosszuk.” Két év eltelte után ezért is jöttünk újra találkozni. 
Kecső Feri a vendéglőjében már reggel várta az osztálytársakat, 
meleg szóval, öleléssel és finom ételekkel. Érezni lehet, hogy ezek 
a „gyerekek” nem akarják egymást elveszíteni. Tudják egymásról, 
hogy voltak s vannak törések mindenki életében, de nem szeret-
nék, hogy barátságuk, mely 8 évig összekovácsolta őket, fényét 
veszítené vagy feledésbe merülne. Ezért is találkoznak sűrűbben. 
Eszegettünk, iszogattunk és főleg beszélgettünk. Láttuk egymás-
ról, hogy milyen öröm a találkozás. Harangszó előtt mentünk ki a 
temetőbe, emlékezni egy szál rózsával azokra az osztálytársakra, 
tanáraikra, akik már nem lehettek közöttük. Nem siettünk, de várt 
már a napfényes Tisza-partján egy ház ahol a grillezett sültek fi-

nom illata csábított bennünk. A szépen megterített asztalhoz ülve 
tovább folyt a beszélgetés. Talán ilyenkor mélyebben is érzünk, 
tisztábban emlékezünk régi iskolai csínyekre, s derűsebben és 
jobban tudunk mindennek örülni, ha gyermekkorunk eseményeit 
elevenítjük fel. Igaz sokan nem jöttek el, sajnáljuk nagyon, de ez 
a töredék „gyermekkoszorú” is élvezte és én is örülhettem, hogy 
egy kicsit visszaszálltunk az időbe, feledve minden bút-bajt. 
Mikor az amúgy sem éhes gyomrunkat degeszre tömtük, meg-
szólalt a zene Verebélyi Misi, aki egyébként festőművész lett, 
a zene szerelmese is elhúzta a nótánkat, hol tangóharmoni-
kán, hol hegedűn, hol szintetizátoron, jó hangulatot teremtve, 
s táncra csábítva. Roptuk is a táncot és szólt az ének zeneszóra. 
A nap már lebukott az égről, az este is hamarabb köszöntött 
ránk. Jónak láttuk mi is a mulatást befejezni, hazaindulni azzal 
a csodálatos érzéssel, hogy jól kibeszélgettük magunkat, újra 
együtt voltunk, s azzal a tudattal, hogy Besír Matyi tanyájá-
ra a kedves meghívás után egy év múlva újra találkozhatunk. 
Öleléssel búcsúztunk egymástól. Gógh Kati és férje Girasek Kar-
csi, aki rengeteg képet készített, Kecső Feri az egyik főszervező, 
vajda Márta, Vörös Sanyi, Rőfi Terike és férje Gyula, Kálmán 
Pali szervező, Bódi Vera, Kolláth Vera, Szepesi Icu, Babecz Jani, 
Besír Matyi, Dányi Éva, Dányi Misi, Győri Józsi, Csányi Icu, 
Czinege Julika, Verebélyi Misi a hangulatteremtő zenészünk. 
Mi „örökifjú” pedagógusaitok Vidéki Imre osztályfőnökötökkel 
köszönjük, hogy együtt emlékezhettünk Veletek, a régi szép di-
ákéveitekre, s ilyenkor egy kicsit mi is fiatalodunk.

Szederkényi Zoltánné
Ceni néni



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
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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
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.

* Eladó, 4 személyes rekamié, gáz-
palack, szőlődaráló, szőlőprés, per-
metező, mázsa, rotációskapa eladó. 
Érdeklődni: 06-20-771-0856

* Tiszaalpáron egyszobás, fürdőszo-
bás, főzőfülkés épület albérletbe kiadó. 
Érd.: +36/30/300-4387”

* Tiszaalpáron 3 szobás, fürdő-
szobás, főzőfülkés központi fűtéses 
családi ház albérletbe kiadó. Érd.: 
+36/30/300-4387

* Tiszaalpáron 3 szobás, főzőfülkés ház 
albérletbe kiadó. Érd.: +36/30/300-4387

* Kosárfonásra alkalmas vessző el-
adó. Talpon vagy vágva, kb. 7 q. Érd.: 
76/424-881

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Ady 
Endre u. 72. 3 szobás, 741 nm kerttel. 
Érd.: 06/30/553-6542

 * Elektromos rokkantkocsi, 4 kere-
kű eladó. Érd.: 06/30/553-6542

* Eladó 2 db 1000 literes műanyag 
tartály fém keretben, raklapon, csappal 
ellátva. Eladó még 2 db 1000 literes 
műanyag kád és 7 db 400 literes hordó. 
Érdeklődni a +36-70-9777-074 tele-
fonszámon lehet.

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi ház 
padlástér beépítéssel, alápincézve 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.

* Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, 
horgonyzott csatorna szerelése anyagár-
ral 1500,- Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 

Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* 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.

* Vesszőből készült ovális asztal + 2 
fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás 
összkomfortos ház, 1750 m2-es föld 
eladó. Érd: 63/311-744 telefonon dél-
utáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya 
eladó melléképülettel és pincével. A 
házban 3 szoba, konyha, fürdőszoba 
található. Hozzátartozó terület 8440 
m2 és szőlővel.  érd. 30/419-87-61, 17 
óra után. Iá:6.000.000,- Ft.

* Eladó Tiszaalpár külterületén lévő 
tanya-szántóművelési romos tanya. 
Hrsz.: 0223/3; 3597 m2; 4,2 AK. Érd: 
30/229-33-85.

* Elajándékoznék két gyönyörű fe-
kete-fehér foltos cicát, egyikük kisfiú a 
másik kislány, körülbelül öt hónaposak 
lehetnek. Egy gazdátlan anyacica hagy-
ta nálam őket, miután megszülettek. 
Szívesen megtartanám őket, de sajnos 
a kutyámmal nem férnek össze. Ha va-
laki szerető gazdijuk tudna lenni, vagy 
legalább egyikőjüknek, kérem, hívjon 
a +36-70-9777-074 telefonszámon

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás össz-
komfortos bútorozott családi ház. Tel.: 
30/253-84-69.

Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horganyzott

csatorna szerelése anyagárral
1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 0620/923-17-19
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