
2017. június 3-án immáron 
nyolcadik alkalommal rendezte 
meg hagyományos rendezvényét 
- a Lovasnapot községünkben a 
Tiszaalpári Lovas Egyesület. A ren-
dezvény helyszínére - a Petőfi utca 
végén található lovaspályára - már 
reggel 7 órától folyamatosan érkez-
tek a fogatok, volt, aki Szlovákiából 
jött mindezidáig. A reggelit és a 
nevezést követően a program hiv-
atalosan 9 órakor vette kezdetét 

dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármesterének köszöntőjével. 
Több egyesület, helyi társaság 
már ekkor elkezdte a készülődést, 
hiszen több bográcsban és tárcsán 
is készültek a finomabbnál finomabb 
étkek. A délelőtt során megkezdődött 
a bemelegítés és az akadályhajtás 
első fordulója, mely után egy 
egyórás ebédszünet következett. A 
délután az akadályhajtás második 
fordulójával folytatódott, ami után 

megrendezésre került a munka-
fogatok versenye. A vezetőbíró a 
versenyek során Katona Balázs 
volt. A nap folyamán a Bársony 
Lovasudvar is képviseltette magát a 
rendezvényen, akik arcfestéssel és 
népi játékokkal várták a családokat 
és a gyermekeket. A rendezvény 
eredményhirdetéssel zárult, ahol az 
alábbi eredmények születtek:
Az egyesfogat CAN-C1 elmaradt.

A kettesfogatok CAN-C2 verseny 
eredménye: 1. Besze Károly, 
2. Bakai Lajos, 3. Józsa László 
Dávid.

Az egyesfogatok CAN-D1 
verseny eredménye: 1. Fodor 
Zsuzsanna.

A kettesfogatok CAN-D2 verseny 
eredménye: 1. Bodor Ágnes, 2. 
Dudás György, 3. Miklós Kata.

A póni kettesfogatok CAN-DP2 
verseny eredménye: 1. Szabó 
Ádám, 2. Németh Béla Balázs, 3. 
Némethné Kun Judit.

Munkafogatok, gumikocsis 
verseny eredménye: 1. Tóth Gyula, 
2.  Konfár László, 3.  Kasza Csaba 
Zoltán.

Lovasnap immáron nyolcadik alkalommal
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Ha tavasz, akkor határjárás. A 
Tiszaalpári Lovas Egyesület ebben az 
évben is meginvitálta a helyieket és a 
környékbélieket, hogy fedezzék fel és 
ismerjék meg együtt a településünk azon 
részeit, amelyeket ritkán van alkalmunk 
megtekinteni, legfőképpen lóháton, vagy 
lovaskocsin. 12 kocsiból és 8 lovasból áll-
tak a felvonulók. A kirándulás részeként 
az érdeklődők bejárhatták a nyárlőrinci 
erdő, szőlőhegyi körzet és a Pap-halom 
adta útvonalakat. A program végén nem 
kerülte el az eső a résztvevőket, azonban 
a táj szépsége és a finom ebédre készített 
birkapörkölt kárpótolta őket.

Határjárás 2017

Figyelem!
A Tiszaalpári Lovas
Egyesület ebben az
évben is megrendezi

Szent Iván éji
lovas felvonulását

június 24-én.

Országos Kézimunka Kiállítás a Camponában

A budapesti Campona bevásárló-
központban már hosszú évek óta ren-
deznek különféle kézimunka kiállításo-
kat. A megvalósítójuk a Camponában 
működő, kézimunkakellékeket árusító 
FonalBirodalom bolt vezetősége, akiknek 
szívügye a kreatív kézimunkák bemutatá-

sa és népszerűsítése.
Az idei kiállítás a Campona egyik 

tágas, földszinti üzlethelyiségében került 
megrendezésre és május 13-21. között 
volt megtekinthető. Már a május 13-i 
megnyitón is hatalmas volt az érdek-
lődés, a szépen elrendezett, dekoratív 

pályamunkák valóságosan csalogatták az 
arrajárókat. Bemutatásra kerültek goble-
in-, keresztszemes és pixelhobby képek, 
horgolások, hímzéssel díszített terítők, 
párnák, szövött faliképek, szalmadíszek, 
kötött, horgolt, hímzett ruhadarabok, stb. 

A beadott munkákat a FonalBirodalom 
eladó munkatársai zsűrizték egyenként, a 
legjobbakat pedig díjakkal jutalmazták. 
A megnyitón két tiszaalpári alkotó mun-
káját is díjazták: Bartók Margit Szeder 
c. normál lyukú gobelinképét, valamint 
Illés Renáta Bársony Mihály tekerőlantos 
népművészről készült tűgobelinjét. 

A kiállítás időtartama alatt különféle 
kreatív foglalkozásokat is tartottak, úgy 
mint pixelhobby, paverpol, szalaghímzés 
és gyapjúkép készítés, ahol az érdeklődők 
kipróbálhatták ezeket a modern és érde-
kes kreatív technikákat. Végül pedig még 
kézműves vásárt is rendeztek, ahol nem 
csak a kiállítók, de bárki bemutathatta és 
eladásra kínálhatta kézműves portékáját.

Pedagógusokat köszöntöttek
Pedagógusnap június első vasár-

napjára esik. Ebben az évben is, mint 
minden évben megköszönte az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége az iskola tanárainak, 
hogy nem csak okítják, hanem nevelik, 
és szívvel lélekkel végzik munkájukat. 
Június 6-án Bánkúti Natália, az SZMK 
elnöke köszöntötte az egybegyűlt taní-
tókat, tanárokat, akiknek megbecsülé-
sük jelképeként egy-egy szál virágot, 
illetve egy-egy üveg italt adtak át. A 
közös összejövetelre süteménnyel ké-
szültek a szülői munkaközösség tagjai.
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Az Alpári Tisza Horgászegyesület 
horgász versenyt rendezett a Holt Tiszán 
május utolsó vasárnapján gyermeknap al-
kalmából, az idei évben immáron hetedik 
alkalommal, amely igen nagy népszerű-
ségnek örvend településünkön. 

A résztvevőket a Horgászegyesület 
részéről Barta Lajos, az egyesület elnöke 
köszöntötte. 

Közel 90 gyermek horgász verseny-
zett, 6 kategóriában az elsőségért, vala-
mint külön családi kategóriában.  

A gyülekező alatt frissen sült hallal kí-
náltuk az érkezőket, valamint támogatóink 
jóvoltából aprósütemény is került az asz-
talokra. 

 Számozott csokoládéval sorsoltuk ki 
a horgászhelyeket. A legkisebb korosztály 
részére a horgászverseny egy óra hosszán 
keresztül tartott. A horgászverseny a töb-
bi kategóriában 9.00 – 12.00 óráig tartott, 
amely végén mérlegelés következett. 

A finom ebéd több menüből állt. Az 
egyik menü, a Popper József által fogott 
harcsából és Olajos Sándor által felajánlott 
túró felhasználásából készült harcsapör-
költ volt túrós csuszával, a másik menü a 
Vadásztársaság által felajánlott húsból ké-
szített vaddisznó pörkölt volt, a harmadik 
menü pedig a Barna Vince felajánlásából 
készült halászlé. Az ebéd elfogyasztása 
után, vattacukorral lettek a gyerekek meg-
lepve. Nagy volt a népszerűsége. 

Nagy sikert és tetszést aratott az Aracs 
Eszter által nyújtott bábelőadás, melyet ki-
csik és a felnőttekkel együtt néztek végig.  

Ezek után a gyerekek által várt ered-
ményhirdetés következett.

Minden gyerek kapott ajándékot kor-
csoportonként is, valamint az első öt he-
lyezett serleggel lett díjazva. Külön dí-
jaztuk a legnagyobb halat fogó, valamint 
a legfiatalabb versenyzőt is. A MOHOSZ 
pályázatán külön díjazásra került két kate-
góriában az első három legtöbb súlyú halat 

fogó versenyző.  A díjazottak közös fény-
képezése után zártuk gyermeknapi ren-
dezvényünket. Rendezvényünk látogatói a 
versenyzőkkel együtt megközelítette a 250 
főt. Elmondhatjuk, hogy az Egyesület által 
szervezett rendezvények közül ez volt a 
legsikeresebb és leglátogatottabb. 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a ver-
senyzők maximálisan betartották a szabá-
lyokat és nagyon sportszerűen versenyez-
tek. Gratulálunk a kitartó versenyzőknek. 

A gyermeknapi horgászverseny sikeres 
lebonyolításához nagyban hozzájárultak 
az alábbi támogatók, akiknek itt szeret-
nénk köszönetet mondani : BÁCSHOSZ; 
Tiszaalpár Önkormányzata; MOHOSZ, 
Tiszaalpári Vadásztársaság; FORNETTI 
(Nemes József családja); Tímár Gábor 
(Tímár Mix, Török Tibor); Caarp Zoom; 
Czero Fising Team, Hori 96 Bt, Alpári 
Tüzép, Aracs Eszter Bábművész; Popper 
József és családja; Farkas Csaba zöldsé-
ges; Balázsi család; Magyar Imre; Madla 
család; Barta Lajos és családja; Tarjányiné 
Marika; Gálfi Mihály és családja; Olajos 
Sándor és családja; Dragon József; Győri 
László; Barna Vince és családja; Spinda 
Sándor; Nagy Zoltán és családja; Horgá-
szoknak, akik a reggeli sült halhoz fogá-
sukkal hozzájárultak; Alpári Tisza HE 
vezetősége és azok családtagjai. A reggeli 

és ebéd elkészítésében részt vett: Juhász 
János; Fazekas Zoltán; Gógné Bartók Inci; 
Patai Ferenc; Fekete Ferenc; Tóth István.   

Helyezést elért versenyzők: 6 év alatti 
kategória fiú-lány kategória: 1. Kerekes 
Jázmin, 2. Barta Jázmin, 3. Balázsi Géza, 
4. Csókás Emese, 5. Csókás József

6-10 éves lány kategória: 1. Aszipenka 
Boglárka, 2. Zetkó Vivien, 3. Popper Jáz-
min, 4. Kovács Olívia, 5. Gavallér Petra.

10-14 éves lány kategória: 1. Deák 
Fanni, 2. Balázsi Hegedűs Panna, 3. Fara-
gó Nóra, 4. Dósa Edit, 5. Madla Rita

6-10 éves fiú kategória: 1. Tóth Ákos, 
2. Nagy Máté, 3. Gyovai Bálint, 4. Sinkó 
Patrik, 5. Fidler Áron.

10-14 éves fiú kategória: 1. Popper 
Ádám, 2. Kutasi Martin, 3. Haticza Máté, 
4. Novák Kristóf, 5. Novák Patrik.

Családi kategória: 1. Szentesi Ádám, 
Király Gábor, Hegedűs Kinga Diána. 2.  
Vidéki Mihály, Magyari Szabolcs, Magya-
ri Szabolcs, Vidéki Anna, Vidéki Luca. 3. 
Varga Levente, Varga Levente, Varga Csa-
nád.

Legnagyobb halat fogó versenyző: Ba-
lázsi Hegedűs Panna részéről került kifo-
gásra. 

Legfiatalabb horgász: Barta Jázmin
MOHOSZ által pályázaton nyert kü-

löndíjban részesültek: 6-10  éves kategó-
ria: 1. Tóth Ákos, 2. Nagy Máté, 3. Gyovai 
Bálint.

10-14 éves kategória: 1. Deák Fanni, 2. 
Popper Ádám, 3. Kutasi Martin.

Úgy érezzük, mindenki nyert ezen a 
napon, külön gratulálunk a díjazottak-
nak. Köszönjük a támogatók ajándékait 
és a verseny lebonyolításában résztvevők 
munkáját. Legközelebbi rendezvényünk a 
június 25-én megrendezésre kerülő match 
botos verseny lesz.

Alpári Tisza Horgászegyesület Veze-
tősége.

GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY 2017.
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Interjú dr. Vancsura István polgármesterrel 2. rész
Az előző hónapban megkezdett rova-

tunkat folytatva, ismét megkerestük dr. 
Vancsura István Polgármester Urat, hogy 
tájékoztassa a lakosságot az aktuális kér-
désekkel (szennyvízberuházás elszámolá-
sával, kerékpárút pályázattal, utak javításá-
val) kapcsolatosan.

- Polgármester Úr! Kezdjük az inter-
jút a szennyvíz beruházás elszámolásával 
kapcsolatosan. Mit kell tudni most az elszá-
molásról, kell-e még fizetni a lakástakarék-
pénztárt, stb.?

- Úgy néz ki, hogy rövidesen lezárul a 
beruházás elszámolása, elkészítette a szám-
adást a cég, amelyet megbíztunk ezzel. 
Most már tudunk összeget is mondani, a 
lakosságnak 55.000 Ft-jába került az egész. 
Aki LTP-t fizetett annak a „túlfizetése” 
úgy lesz elszámolva, hogy az OTP átutalja 
az összeget a Víziközműnek a számlájára, 
onnan átkerül majd az Önkormányzathoz. 
A fennmaradó összeget szabadon használ-
hatják fel az egyének. Ha akarja az egyén, 
hogy a 30%-os támogatást megkapja, akkor 
valamilyen számlát kell felmutatnia, hogy 
mire használja fel a megmaradt összeget, 
ha ezt elmulasztja, akkor nem jár rá az ál-
lami támogatás. Az LTP-t júniustól csak az 
fizesse, aki továbbra is szeretné felhasznál-
ni azt valamilyen lakásfelújítási, berende-
zés vásárlási, egyéb célból. Aki viszont egy 
összegben befizette a szennyvíz beruházás 

megvalósításához szükséges összeget, az is 
visszafogja kapni a megmaradt pénzt. 

- Áttérve az utak témájára, lehet-e már 
tudni, hogy melyek azok az utak, amelyek 
első körben kerülnek felújításra?

- Az útfelújításra kapott adósságkon-
szolidációs pénzünk nem lesz elég. Ha 
a lakosság egy picit a köznek szánna egy 
összeget, akkor előrébb lennénk. Tudom, 
hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, nehéz 
kérés, sajnos minden utcára nem lesz elég 
az az összeg, amit kaptunk. Az biztos, hogy 
ennyi pénze még egyszer nem lesz a telepü-
lésnek útjavításra. Jó lenne, ha a lakosság 
ehhez hozzájárulna. Fontossági sorrendet 
felállítva döntöttünk az első körben lévő 
22 utca felújításáról, azonban van, ami vál-
tozhat a második körrel, így neveket nem 
mondanék. Lehetőleg azok az utcák vannak 
benne, amelyek nagyobb forgalmúak. Egy 
utcát azért megemlítenék, a Móricz Zsig-
mond utca összekötő út Újfaluval és elég 
rossz állapotú, ez az utca első körben sze-
repel.

- A kerékpárúttal kapcsolatos pályázat-
ról mit lehet előzetesen tudni?

Most van pályáztatás alatt és időközben 
az újfalui részről több személytől is érke-
zett aláírás, hogy ne a Nagy-György falutól 
csináljuk, hanem Újfalun, ahol több üzem, 
gyár van, ahová kerékpárral járnak ki. Mér-
legeltünk, így nem menne ki a kerékpárút 

a Nagy-György faluig, hanem csak a Mati-
cig. Mert a Matichoz nagyon sokan járnak 
kerékpárral. Vélhetőleg a Maticig, illetve 
a József Attila utcától a Király sarokig az 
beleférne. Viszont belső festéseket nem 
tudnánk megcsinálni. Korábban is volt ter-
vezve kerékpárút az összekötő út mellett 
is, de nem fogja futni rá. Ez egy TOP-os 
pályázat, eddig minden TOP-os pályázat 
nyert, ami bent volt, de még nem látjuk 
mindnek a végét. Az orvosi rendelőről, az 
iskoláról még nem kaptunk egyéb infor-
mációt, csak azt tudjuk, hogy nyertünk a 
pályázaton. Igazából akkor indul az egész 
folyamat, ha a szerződést aláírjuk, onnan 
tudunk közbeszereztetni. A kerékpárút még 
nincs ebben a stádiumban sem, én nagyon 
bízom benne, hogy a következő év végéig 
meg is tud valósulni, de legalább is elkez-
dődik 2018/2019-re. 

- Kíván-e még valamilyen aktuális té-
mára reagálni Polgármester Úr?

- Egy nagyon jó társadalmi összefogás 
volt most Tiszaújfalun, a réti utak felújítá-
sára. Tizenegy néhány gazda összefogott, 
amelybe az Önkormányzat is beletársult. 
Folyamatosan gond volt ezekkel az utak-
kal, kátyúsodtak. Most rengeteg föld bele 
lett hordva, az Önkormányzat gépei is lent 
voltak, dolgoztak vele. 

- Köszönöm a lehetőséget, hamarosan 
folytatjuk!

2017. május 12-én Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 
82. szám alatti ingatlan csapadékelvezeté-
si kérelmével kapcsolatban úgy döntött, 
hogy dr. Vancsura István polgármester egy 
egyeztető megbeszélésre hívja össze az Esze 
Tamás utca lakosait, melyben megvitatják 
a csapadékvíz elvezetés megoldásának 
lehetőségeit. 

Ezen a testületi ülésen tárgyalták meg 
a Holt – Tisza Tulajdonosi Közösség 2016. 
évi működtetéséről szóló beszámolót, 
melyet az előterjesztésben leírtakkal 
megegyezően el is fogadtak.

A Képviselő-testület dr. Vancsura 
István polgármester, mint a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának tagja által készített 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta.

Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata a Terület- és Területfejlesztési 
Operatív Programban (TOP-3.1.1-16) a 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesz-
tés” című pályázaton pályaművet kíván 
benyújtani bruttó 435.000.000- Ft össz-
költséggel, bruttó 435.000.000,- Ft igényelt 
támogatással. Benyújtani tervezett pályá-
zat címe: Belterületi kerékpárút hálózat 
fejlesztés Tiszaalpáron. A projektmenedzs-
ment tevékenység ellátására igénybe veszik 
a Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. munkáját, konzorciumi 
együttműködési megállapodást kíván 
kötni.

2017. május 24-én Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete döntött a bölcsödei szolgáltatás 
módosításáról. Lehetősége nyílik a tel-
epülésnek egy TOP-os pályázatot benyújta-
ni, azonban bizonyos feltételeknek is 
teljesülnie kell a megvalósításhoz. 

Ezen a testületi ülésen fogadták el 
a 2016. évi zárszámadásról szóló ren-
delet tervezetét, illetve a 2017. évi 
költségvetésről 2/2017. (II.17.) Ör. számú 
rendelet módosítását, továbbá hagyták jóvá 

és vették tudomásul a 2016. évi gyermek-
védelmi, valamint családsegítési feladatok 
ellátásának átfogó értékelését. 

E napon kaptak tájékoztatást a TOP-
3.1.1-16-os kódszámú pályázat tervezői 
feladatainak ellátására érkező ajánlatokról. 

2017. május 31-én rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés keretében hoztak 
döntést fontossági sorrend alapján, hogy 
mely utcák kerüljenek javíttatásra vagy 
teljes felújításra a 2015. évi adósságikon-
szolidációs összegből. Első körben 22 utca 
lett rangsorolva, ha marad a konszolidációs 
összegből, akkor a második körbe tar-
tozókat is megpróbálják megcsináltatni, 
a harmadik körben azok az utcák kap-
nak helyet, amelyekre már nem futja a 
keretösszeg. A közbeszerzési kiírásban a 
pályázat kiírója fenntartja a jogot magának, 
hogy minden utcára külön-külön kér aján-
latot és minden utcát külön fog elbírálni, 
tehát a pályázatban nem egy kivitelező 
fogja elkészíteni az utcákat, hanem több 
is akár. A Képviselő-testület a legjobb 
árat ígérő kivitelezőkre fogja bízni a meg-
valósítást.

Testületi hírek



Július 10-
14. között a 
Helyi Érték-
tár Bizottság 
nyári tábort 

szervez felső tagozatos gyermekek szá-
mára. A programok naponta reggel 9,00 
– 16,00 óráig tartanak. A részvétel ingye-
nes.

A tábor célja: Tiszaalpár és környéke 
helyi értékeinek élményszerű bemutatása, 
bevezetés az értékfeltáró- mentő munká-
ba. Táborvezetők: Bártol Réka, Kővágó-
né Kálmán Klára.

A részt vevő gyermekek számára napi 
kétszeri étkezést (tízórai, ebéd) biztosí-
tunk. Gyülekezési hely: a könyvtár épü-
lete.

A tervezett programok: kézműves 
foglalkozások, kirándulások gyalogosan 
és kerékpárral, bemutatók (lovas, vessző-
fonó, tekerőlant), Berkes Sándor gyűjte-
ményének megtekintése, lepény- és ke-
nyérlángos sütés.

A jelentkezési lapok igényelhetők 
Kővágóné Kálmán Klára tanárnőnél és a 
könyvtárban, leadási határidejük: 2017. 
június 15. 12,00 óra. (Személyesen Kő-

vágóné Kálmán Klára tanárnőnél vagy 
a könyvtárban, illetve e-mailben: alpar-
bibl@gmail.com.)

A részvétel feltétele: kitöltött, aláírt 
jelentkezési lap, kerékpár, hátizsák, jegy-
zetfüzet, írószer, esőkabát, túrához való 
ruházat, kullancsriasztó, folyadék (víz, 
tea stb.). 

A létszám korlátozott, ezért a jelent-
kezési lapokat a beérkezés sorrendjében 
fogadjuk el.

A programok megváltoztatásának jo-
gát fenntartjuk (pl. a nem megfelelő idő-
járás miatt).
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Egyházi sorok
Május 21-én 6 fiatalnak szol-

gáltatta ki a bérmálás szentségét 
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegyei érsek. Az 
eseménynek idén a Zárdatemplom 
adott otthont. A bérmálás szent-
ségében részesült: Király Bence, 
Hódi Dávid, Herczeg Bálint, Bar-
csa Fanni, Kelemen Imre és Kő-
vágó Karina. 

Júniusban hétköznapokon az 
esti szentmisék végén a Jézus Szí-
ve litániát imádkozzuk.

Pünkösdvasárnap a 9:00 órás 
szentmise végén megáldottuk a 
felújított Nepomuki Szent János 
szobrot. A munkálatokat a Bozóki 
Testvérek Kft. végezte.

Szentháromság Vasárnapján 
június 11-én lesz a hittanos diá-
kok tanévzáró szentmiséje, a Te 
Deum. A szentmise után vehetik 
át a diákok hittan-bizonyítványu-
kat.

Június 18. Vasárnap- Úrnapja / 
Jézus Szent Testének és Vérének 
ünnepe, Körmenetet tartunk Alpá-
ron a 9:00 órás, Újfalun a 11:00 
órás szentmise végén.

Kérjük a jegyeseket, hogy há-
zasságkötési szándékukat minél 
előbb személyesen jelezzék a plé-
bániákon.

KINCSES FALU TÁBOR
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Akiket nagyon vártunk: Trombitás 
Alexander (anyja neve: Szepesi Erika), 
Hegedűs Tamás (Hucz Klaudia), Hajzer 
Krisztina Melánia (Lévai Dominika)

Akik házasságot kötöttek: Nagyapáti 
Attila és Tarjányi Henriett (május 26.)

Akiktől búcsúztunk: Vajda Márta 

(1949), Bodor Lászlóné Kismárton Pi-
roska (1955), Madla János (1941), Fodor 
József (1932), Góg Sándorné Kirnbauer 
Magdolna (1939), Tóth Mátyásné Sza-
bó Erzsébet (1931), Bartus Imréné Vin-
cze Mária (1939), Csőrnök Klára Tünde 
(1970), Dancza Julianna Mónika testvér 
(1928).

Anyakönyvi hírek

Egy találkozó emlékére

Az 1973-ban végzett a-b osztály döntött 
úgy, hogy találkozzanak újra a régi alma 
materben. Az a megtiszteltetés ért, hogy 
Czirkó Márton kollegámmal együtt engem 
is meghívtak. Igaz, az fájó volt, hogy Len-
gyel József, volt osztályfő helyett tartottam 
rendhagyó órát. Nem csak Ő, de több di-
áktársuk, tanáraik is elmentek, s az új égi 
hazájukból néztek le a vidám társaikra. Rá-
juk emlékeztünk, amikor a mécsest meg-
gyújtották, néma főhajtással. Az emlékeket 
sokféleképpen tudjuk megtartani, de talán 
legjobban ilyen találkozásokkal is „Kell, 
hogy az emlék túlélhesse a múló emléke-
zetet!”. Vigyázzunk rá és őrizzük, hogy 
ne nyelje el a feledés. Sokan, de nem min-
denki jött el emlékezni. Elmondani mi is 
történt az elmúlt találkozás óta. Egyenként, 
néha belevágva egymás szavába mondtak 
el örömteli eseményeket, ami velük vagy 
családjukban történt, unokák születése fe-
letti öröm, házasság. Gyermekeik boldo-
gulását, hogy mik lettek belőlük, asztalos, 
orvos, tanár, csőszerelő, gyógyszerész, ka-

tona, rendőr, stb. Mind megállják helyüket. 
Sajnos sokuk gyermeke külföldön találta 
meg számítását. Egy-egy fájdalmasabb 
esemény bejelentésénél nagy csönd lett, 
„de a csönd sokszor a szónál is messzebbre 
hangzik”. (Göncz Árpád) Az egyéni sor-
sokat végig hallgattuk. Sok újat tudtunk 
meg egymásról. Egy-egy történeten so-
kat, hangosan nevettünk. Rájöttünk, hogy 
a barátság, a találkozás olyan hétköznapi 
dolog, mint a kenyér meg a lélegzet, de ép-
poly életbevágó. De jó volt feleleveníteni 
a diákcsínyeket is. Miután jól kibeszéltük 
magunkat, hátra hagyva boldog gyermek-
korunk színhelyét, átvonultunk a Tiszatáj 
Vendéglőbe, ahol várták már a férjek és a 
feleségek az emlékezőket, és a gyönyörű-
en megterített asztalok. Itt is tovább folyt 
a be nem fejezhető beszélgetés, egészen 
addig, amíg ki nem hozták az aperitifeket, 
hogy jobb étvágyunk legyen. Nos, nem is 
kellett biztatni senkit az étvágygerjesztő-
en mosolygó tálak megbontásához. A va-
csora után finom házisütemény csábította 

az édesszájúakat. Ettünk, ittunk, ki mit, s 
beszélgettünk. Vacsora után a hangulatos 
zenére ki-ki vérmérséklete szerint ropta a 
táncot. Mulattunk, úgy igazi magyarosan. 
Én az öreg tanító nénijük is közéjük álltam 
s táncoltam kifulladásig. Azt hiszem min-
denki jól érezte magát, s ez idő alatt feledte 
minden búját, baját. A hajnal pirkadni kez-
dett, amikor indulni kezdtünk hazafelé. El-
búcsúzva nem felejtünk megköszönni Pa-
lástiné Szűcs Gizikének és Lóléné Gulyás 
Erzsikének azt a sok fáradozást, amivel 
megszervezték mindannyiunk számára ezt 
a feledhetetlen találkozót. Még a napsütést 
is megrendelték, hogy vidámak legyünk! 
Ne feledjétek kedveseim, attól lesz felejthe-
tetlen egy találkozás, ha rendre újra és újra 
megidézitek, hisz emlékhez mindig kell 
egy emlékező találkozás. Ha nem teszitek 
meg újra és újra, életetekből hiányozni fog 
egy kis darabka. Én megfiatalodtam közte-
tek. Marci kollégám és magam valamint a 
résztvevők nevében is megköszönöm ezt a 
feledhetetlen napot, amikor veletek együtt 
fürödhettünk gyermekkorotok emlékeiben. 
Az ajándék tollatok emlékeztetni fog az 
1973-ban végzett osztályra. Mindent kö-
szönünk a következő találkozásig.

Szederkényiné Ceni néni
Akik megtisztelték egymást a jelenlé-

tükkel:
Bense Ida, Bodri Éva, Deák Lajos, Gál-

fi Béla, Gulyás Erzsike, Hódi László, Hor-
váth Ferenc, Kecskeméti Julika, Laczkó 
Mátyás, dr. Mészáros József, Marsa Mari-
ka, Repáruk Gábor, Spányik Marika, Sza-
bó János, Szabó Sándor, Szepesi Ferenc, 
Szekeres Károly, Szűcs Gizella, Szűcs Ve-
ronika, Tar Mária, Tar Terézia, (Babi), és 
férjek, társaik.

GYÁSZJELENTÉS
Mély fájdalommal búcsúzunk és 
hálás szívvel köszönetet mondunk 
rokonoknak, ismerősöknek, bará-
toknak, kollégáknak és mindazok-
nak, akik szeretett édesanyánk,

Bodor Lászlóné
(Kismárton Piroska)

temetésén megjelentek. Sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkban együtt éreztek. 

A gyászoló család

KöSZöNETNYILVÁNíTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek 
és mindenkinek akik Madla János (élt 76 évet) temetésén megjelentek, fájdal-
munkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család



Május 27-én, szombat délelőtt U-11-
es és U-13-as futballcsapataink, Kecske-
méten, a Széktói Stadionban vettek részt 
tornán, amely az OTP Bank Bozsik-Prog-
ram keretein belül zajlott le.

Június 9-én U-11-es és U-14-es csapa-
taink Lakiteleken szerepelnek majd, mi-
vel meghívást kaptak Bozsik Intézményi 
tornára.

U-11-es csapatunk számára, június 
11-én, vasárnap zárul a tavaszi szezon.

Kecskeméten a Műkertvárosi Sport-
centrumban zárják a tavaszt.

Kézilabda csapatunk (megyei I. osz-
tály) legutóbbi eredménye:

EuroScale Kecskemét II. - TISZAAL-
PÁRI SE 45-25

L.g.: Pásztor Dávid (9); Hódi Tamás 

(6); Bodor Ádám (5)
Kézilabda csapatunk a 13. helyen vég-

zett a bajnoksában.
Megyei II. osztály, labdarúgás:
U-19:
TISZAALPÁRI SE – Lakiteleki TE 

1-4. Gól: Czingel Ferenc
TISZAALPÁRI SE – Sunplast-Kere-

kegyházi SE 3-8. Gól: Czingel Ferenc, 
Patai Ervin, Nemes István.

TISZAALPÁRI SE – Hetényegyházi 
SC 5-1. Gól: Patai Ervin (2); Festő-Hege-
dűs István; Nemes István; Kása Norbert.

Városföldi SE - TISZAALPÁRI SE 
10-1. Gól: Vedres Balázs.

Felnőtt:
TISZAALPÁRI SE – Lakiteleki TE 

2-1. Gól: Nemes István (2).

TISZAALPÁRI SE – Sunplast-Kere-
kegyházi SE 1-2. Gól: Nagy-Gál Róbert.

TISZAALPÁRI SE – Hetényegyházi 
SC 5-1. Gól: Bárdos Bence (2); Hekkel 
Zsolt; Laczkó Balázs; Nagy-Gál Róbert.

Városföldi SE - TISZAALPÁRI SE 
4-0. 

U-19-es csapatunk a 10., míg felnőtt 
csapatunk a 13. helyen zárta a bajnoksá-
got. 

Köszönjük Szurkolóinknak az egész 
szezonban való biztatást, meccsről mec-
csre!

Mindig kitartottak mellettünk, bár-
hogy is alakult a meccs végeredménye, 
amit köszönünk!

A jövő havi számban szerepelnek majd 
az edzők, vezetők évértékelő beszédei.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, illetve 
a Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) 
néven!

További információt csapataink mér-
kőzéseiről, a tabella állásáról az alábbi 
honlapokon érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
HAJRÁ ASE!!!

 Fábián Róbert
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Gyermekzsivajtól volt hangos a helyi Termelői Piac udvara

A nemzetközi gyermeknap alapgon-
dolata Törökországból származik. Or-
szágunkban 1931-től ünneplik (akkor 
még gyermekhétnek hívták), 1950 óta 
már csak egy napig tart és május utolsó 
vasárnapján tartják.

Községünkben hosszabb ideje nem 
volt gyermeknapi rendezvény. Emiatt 
döntött úgy Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzata, hogy feleleveníti e 
szép hagyományt. A gyermeknapi mu-
latságnak május 27-én (szombaton), a 
helyi Termelői Piac adott otthont, ahol 
a gyermekek és szüleik együtt tölthet-
ték el vidáman és önfeledten a délutánt. 
A nap folyamán több műsort is megte-
kinthettek az érdeklődők. A színpadon 
fellépett Gulyás Tímea bohóc, az Áko-

ra-Bákora bábcsoport, illetve a Mosoly-
ra Hangolók és a Csiga duó gyermek-
zenekarok is koncerttel kedveskedett 
a jelenlévőknek. A délután második 
felében a szervezők karaoke versenyre 
is invitálták a dalos kedvű kis pacsirtá-
kat. A rendezők a programok során több 
korosztályra is gondoltak, hiszen az 
apróbbak számára óriáscsúszdával fel-
szerelt légvárral, trambulinnal, arcfes-
téssel, illetve népi játékokkal is készül-
tek. A piac fedett részében a Tiszaalpári 
Alkotó Kezek Egyesület tagjai tartottak 
kézműves bemutatót, itt kapott helyett a 
Pixel Együttes interaktív játékprogram-
ja is, melynek keretében kipróbálhatták 
az érdeklődők a különböző számítógé-
pes játékokat, digitális játék és szóra-
koztató eszközöket.  Az utóbbit főként 
a tizenéves korosztály élvezte, hiszen 
e generáció tagjai már ebbe születtek 
bele. Reméljük, hogy minden szülő, 
felnőtt és gyermek jól érezte magát a 
rendezvényen, s jövőre is folytatódhat 
az újraélesztett hagyomány!

A bajnokságok végéhez érve
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25 éves a Tiszaalpári Hírmondó
1992 márciusában indult a Tiszaalpári 

Hírmondó. Ebből az alkalomból útjára indult 
egy sorozat, amely feleleveníti, hogy mi tör-
tént a településünkön 20-15-10 évvel ezelőtt 
az adott hónapban. 

1997-ben az újság szerkesztője: Mátyus 
Imre

Érdekes események a hónapban:
- A június 14-én ballagó nyolcadikosok 

osztályfőnökei: 8.a: Popovics Jánosné, 8.b: 
Suba Jánosné, 8.c: Deák Lajosné.

- 1997. júniusában 320 ember volt munka-
nélküli településünkön, többen panaszkodtak 
a kevés munkalehetőség miatt, a cikk szerint 
Barton András polgármester tájékoztatta a 
lakosságot, hogy az Önkormányzat mindent 
megtesz a munkahelyteremtés érdekében.

- Az e havi számban közölt egyik cikk-
ben tájékoztatást kapunk arról, hogy a Kiskun 
Cipőipari Rt. által működtetett kihelyezett 
részleg ez év áprilisiában megszűnt, hiszen az 
üzem még a rezsit sem tudta kitermelni. Ennek 
oka: az amerikai piacra szánt termék megszű-
nése, illetve a gyár részekre való szakadása, 
piacosztódás. A cég felajánlotta a tiszaalpári 
üzemben dolgozóinak, hogy beviszi a dolgo-
zóit a kiskunfélegyházi üzembe, ennek ellené-
re a helyiek nem éltek ezzel a lehetőséggel. 

- Az összevont orvosi ügyelet mobiltele-
font kapott.

- Az Alpár Kft. Némethné Pék Gabriella 
vezetésével rajzpályázatot hirdetett, Hogyan 
képzelem el a gyermeknapot címmel. A pályá-
zatra 87 alkotás érkezett összesen.

- Május 30-án Fekete Zsolt kiskunfélegy-
házi festőnek nyílt kiállítása a Művelődési 
Házban. A kiállítást Rosta Ferenc nyitotta 
meg. A tárlat keretében grafikákat és olajké-
peket tekinthettek meg az érdeklődők. 

- Június 29-én kirándulást szerveztek a 
Szentendre-Visegrád-Esztergom útvonalon, 
illetve július 20-ra pedig Erdélybe.

- Veszélyes gyomok irtására szerveztek 
összefogást a hónapban.

- Május 13-án német csoport látogatott 
Tiszaalpárra.

- Május 14-én a Vöröskereszt Véradást 
szerveztek községünkben, amelyen 58 véradó 
volt jelen.

- Május 22-én 47 fős dán delegáció érke-
zett Viborg településről Alpárra.

- Május 24-én miséket tartottak a hősök 
tiszteletére és emlékére.

- Június első péntekjén 17 órakor a polgár-
mester köszöntötte a pedagógusokat Pedagó-
gus Nap alkalmából. 

2002-ben az újság szerkesztője: Győri 
Anikó

Érdekes események a hónapban:
- Kevesebb a vállalkozók száma, minden 

ágazatban csökkent a számuk, kivéve a keres-
kedelem és a vendéglátás területén. A nyilván-

tartott őstermelők száma ekkor: 1370 fő, akik 
közül 40-en végzik főfoglalkozásukként.

- Június 7-én az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola felsős diákjai rövid humoros 
előadással, az alsósok énekkel, a tiszaúfalui 
óvoda gyermekei verses-dalos műsorral kö-
szöntötték a pedagógusnap alkalmából ös-
szegyűlt tanítókat és tanárokat a művelődési 
házban.

- Június 15-én elballagtak a 8. osztályo-
sok, a végzősök osztályfőnökei 2002-ben: 8.a: 
Maróti Pálné, 8.b.: Góg Mihály, 8.c.: Dömö-
törné Tar Margit.

- Megnyílt ünnepélyes keretek között má-
jus 24-én a Teleház-Civil Információs pont a 
művelődési ház emeletén. A megvalósításhoz 
az Informatikai Kormánybiztos Hivatallal 
nyert támogatást a település, illetve a Tisza-
alpári Faluvédő és Szépítő Egyesület. A Te-
leházban 3 számítógép, internet hozzáférés, 
faxolási és nyomtatási lehetőség várta az ér-
deklődőket hétfőn, szerdán és pénteken 16-20 
óráig. A szolgáltatásokat 1 hónapig ingyen ve-
hették igénybe az érdeklődők, utána természe-
tesen fizetni kellett a szolgáltatásokért. 

- A Faluvédő és Szépítő Egyesület pályá-
zatot hirdetett, július 31-ig lehetett jelentkezni 
a Szép kert – Szép környezet versenyfelhívás-
ra.

- Az általános iskolában a 2002/2003-as 
tanévre Alpáron 44, Újfalun 11 első osztályos 
gyermeket írattak be.

- Különböző színes nyári táborok tarkí-
tották a 2002-es nyarat, a gyermekek iskolai 
szünidejét. Ilyenek voltak például: életmód 
és sporttábor, horgász és természetjáró tábor, 
német nyelvi tábor, angol nyelvi tábor, mada-
rásztábor, alkotótábor, kosárlabdatábor.

- Az évzárón Gibárszki Sándorné igaz-
gatónő tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy 
milyen fejlesztések valósultak meg az általá-
nos iskolában a Pejtsik hagyaték kamataiból. 
Ezek voltak többek között: számítógépes te-
rem, különböző terem berendezések, néhány 
terem riasztóberendezése, az újfalusi iskolai 
tornatermi öltözőjének berendezései, az isko-
la teljes villamoshálózatának felújítása, ISDN 
vonal kiépítése, stb.

- A 9. alkotóbábort rendezték meg ebben 
az évben június 24-től július 5-ig, melyen 
30-an vettek részt, többek között Budafokról, 
Kiskunfélegyházáról, Jugoszláviából, stb.

- A Gondozási Központ új szárnnyal bő-
vült, illetve megkezdték a már meglévő épület 
felújítását is.

- Közösségi munkával és a tiszaalpáriak 
összefogásával épült meg az új ravatalozó a 
tiszaújfalui temetőben.

2007-ben az újság szerkesztője: Szentir-
may Tamás

Érdekes események a hónapban:
- Családi Napot rendezett az Árpád Fe-

jedelem Általános Iskola, diákjainak és azok 
szüleinek a sportpályán. Az érdeklődőket kéz-
műves foglalkozásokkal, ugrálóvárral, illetve 
a kiskunélegyházi tűzoltók bemutatójával vár-
ták a szervezők.

- 2007. május 25-én hajnalban lopás tör-
tént az egyik élelmiszerüzletben, még a nyi-
tást megelőzően bement valaki és onnan élel-
miszereket tulajdonított el. Egy lakatlan tanyát 
ellenőrzött Berkes Béla rendőr főtörzsőrmes-
ter, körzeti megbízott.  Ott megtalálta Sz.J-t, 
aki a fent említett cselekményt beismerte az 
eltulajdonított tárgyak lefoglalása közben. 
Később a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ságra szállították, kihallgatták. A kihallgatása 
során még két további általa, a községünkben 
elkövetett bűncselekményről tett beismerő 
vallomást. Kifigyelte, hogy melyik lakás az, 
ahol magányosan élnek, majd késő éjszaka a 
kerítésen bemászott és bement a záratlan há-
zakba és az értékekkel együtt távozott.

- Ebben az évben lehetőség nyílt pályázni 
egy kerékpárút kiépítésére, ami összekötötte 
volna a két településrészt, ez a Dél Alföldi 
Regionális Operatív Program volt, azonban 
tudjuk, hogy ez sajnos nem valósult meg.

- Június 1-jétől kötelező lett lakott terü-
leten kívül a láthatósági mellény használata, 
erről kaptunk ebben a számban tájékoztatást.

- E hónapban a felsőtagozatosok közül 
20-an vettek részt szemétgyűjtési akcióban, 
ők először a Templomdombot és a Várdom-
bot, majd pedig a Holt-Tisza híd körüli résén 
tisztították meg a területet.  Bártol István ter-
mészetvédelmi őr kérése volt az, hogy tegyék 
tisztábbá a település természetvédelmi részeit. 
A felnőttek a Hol-Tisza partján a szabadstrand 
és a horgászhelyek környékét szabadították 
meg a szeméttől.

- Helyreállították a hídhoz vezető utat.
- Dr. Bodonhelyi Zsolt (elment Ballószög-

re háziorvosnak) átadta praxisát 2007.07.09-
től Dr. Taricska Tibornak.

- Polgármesteri találkozót szervezett Ti-
szaalpárra Lezsák Sándor. A környék ország-
gyűlési képviselője már ekkor is rendszeresen 
összehívta (jelenleg is összehívja – a szerk.) 
a választókerületi polgármestereket, hogy be-
számoljon munkájáról és segítsen azoknak, 
akiknek szükségük van a képviselői segítsé-
gére. Ebben a hónapban Tiszaalpáron talál-
koztak, a délelőtti program során szó esett a 
háziorvosokról, őstermelőkről, ingatlanadó-
ról, nyugdíjreformról, pályázatokról, progra-
mokról, Szent István ünnepről és a választó-
kerületet érintő megyei döntésekről. Ezen a 
találkozón olyan szakértők voltak jelen, mint 
Bartos Mónika – környezetgazdálkodási ag-
rármérnök, Fekete Gyula és Felföldi Zoltán 
- közgazdászok, Németh Péter - a kiskunfél-
egyházi kistérség társulás akkori titkára, illet-
ve Polyák Albert - a Megyei Közművelődési 
Intézet főtanácsosa.
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Június 3-án tartották az ASE Utánpótlás korosztályok évzáróját

Tiszaalpári Sport Egyesület 2017.06.03-
án tartotta meg az U (utánpótlás) korosztá-
lyok évzáróját és egyben az U9-U11 kor-
osztály „Tanulj, Sportolj, Nyaralj” verseny 
eredményhirdetését.

Tiszaalpáron, a labdarúgó szakosztályon 
belül, az elmúlt két évben megnövekedett a 
gyermekek létszáma. Jelen pillanatban 4 
korcsoportban (U7-U9-U11-U13) 85 gyer-
mek vesz részt rendszeresen a Bozsik torná-
kon, illetve a meghívásos versenyeken.

Az idén a hagyományoktól eltérően az 
évzáró rendezvényt nem a sportpályán talál-
ható székházban, hanem az Árpád Művelő-
dési Házban rendezték meg. Szükség is volt 
a nagyobb teremre, mert közel 150-en jöttek 
el méltón lezárni a 2016/17-es szezont.

Tarjányi András megnyitó beszédében 
hangsúlyozta az önkormányzat, iskola, tá-
mogatók és szülők fontos szerepét. Nélkülük 
nem tudna ilyen szinten működni a gyerme-
kek képzése Tiszaalpáron. Még mindig ritka 
az ilyen jellegű foglalkoztatás, ahol a részt-
vevő gyerekeknek semmilyen tagdíjat nem 
kell fizetniük és mégis mindent megkapnak. 
Utazás, mez, melegítő, külön edzésruházat 
és egyéb felszerelések, amiket díjmentesen 
használhatnak az ifjú focisták. Beszéde so-
rán kiemelte az U7 korosztályban az óvoda 
segítségét, mely a legfontosabb láncszeme 
az egész folyamatnak. Köszönetét fejezte 
ki Balog Henrietta és Víglásiné Kádár Ibo-
lya óvónőknek, valamint Kiss Mária intéz-
ményvezetőnek a rengetek segítségért.

Ezek után, kezdetét vette a díjkiosztás.
Minden korcsoportban a gyermekek 

kaptak egy aranyérmet és egy oklevelet az 
egész éves kiváló munkájukért.

U7-korosztályban (2010-2011) első íz-
ben került kiosztásra a 2016/17-es szezon 
felfedezettje. Itt Kutasi Marcell kapta a dí-
jat, aki U7-es korosztályú játékosként már 
az U9-ben állt helyt, jó teljesítménnyel. 
Ennek a korcsoportnak az edzője Czimer 
Krisztián.

Az ovisokat követték az U9-es kor-
csoport focistái (2008-2009) akik között a 
2016/17-es szezon felfedezettje Lingurárin 
Sándor, az év lány játékosa Rácz Nóra és 
az év legjobb fiú játékosa Tóth Ákos lett. 
Felkészítő edzőik: Czimer Krisztián és Fe-
hér Emil.

Következő korcsoport az U11 volt 
(2006-2007). Itt a 2016/17-es szezon felfe-
dezettje Tóth Szabolcs, az év lány játékosa 
Mata Dzsesszika és az év legjobb fiú játé-
kosa Fábián Balázs lett. Felkészítő edző: 
Palócz Gábor

Az U13-as korcsoportban (2004-2005) 
az edzők a szavazáson nagy bajban voltak, 
mert jelen pillanatban ez egy nagyon erős 
csapat és rengeteg jó labdarúgó pallérozó-
dik ebben az korosztályban, így a legjobb 
döntés született. Nem választottak és így 
minden jelölt díjat kapott.

2016/17-es szezon felfedezettje Lingu-
rárin Sándor, Garaguly Ádám. Az év leg-
jobb fiú játékosai: Novák Zoltán, Novák 

Kristóf, Végh Martin, Hekkel Benjámin, 
Hürkec Viktor, Balog Flórián. Felkészítő 
edző: Magyar Attila és Tarjányi András

A 2016/17-es szezon legjobb lány után-
pótlás korú játékosa: Vámos Viktória (U14), 
míg a legjobb fiú játékosa Győri András lett, 
aki két korcsoportban is többször elhozta a 
legjobb kapusnak járó díjat különböző tor-
nákról. (U11-13)

Tiszaalpáron az év utánpótlás csapata 
díját az egyetlen tornagyőztes utánpótlás 
csapat az U14 (2003) szerezte meg. Vámos 
Viktória, Haticza Máté, Kovács Máté, Far-
kas Zoltán, Szabó Krisztián, Lövei Márk, 
Forgó Péter, Győri Balázs, Horváth Adrián. 
Sok jó képességű játékos alkotja a csapatot 
és van remény, hogy magasabb szinten is 
képesek legyenek helytállni, mint például 
Szabó Krisztián. Felkészítő edző: Tarjányi 
András

Bozsik díjban részesült: Gálig Olivér 
(U11) és Kasza Máté (U13)

A „Tanulj, Sportolj, Nyaralj” verseny 
első helyezettjei: Fiedler Áron (U9) és Bar-
ta Dávid (U11) lettek, akik családjukkal (2 
felnőtt és 2 gyermek) 2 éjszakát és 3 napot 
töltenek el Várgesztesen a Villaparkban, bő-
vített félpanziós ellátással. Második helyen 
Bartók Tibor (U9) és Barcsa Balázs (U11) 
végeztek. Nyereményük, 15.000-Ft-os vá-
sárlási utalvány, amit a Decathlon áruház-
ban lehet levásárolni.

Harmadik helyezettek Kutasi Marcell 
(U9) és Gálig Olivér (U11) lettek, aki 10.000 
Ft-os vásárlási utalványt kaptak. Szintén a 
Decathlon áruházban költhetik el.

A rendezvény jó hangulatban zajlott le. 
A díjak kiosztása után Tarjányi András meg-
köszönte az edzők idei munkáját (Czimer 
Krisztián: U7-U9, Fehér Emil: U9, Palócz 
Gábor: U11, Magyar Attila, Tarjányi And-
rás: U13, Tarjányi András: U14) akik szin-
tén megköszönték a támogatást, amit Tarjá-
nyi András biztosított nekik. A felkészülés 
a következő szezonra júliusban elkezdődik. 
(U16) Sok sikert és jó eredményeket kívá-
nunk, Tiszaalpár bajnokainak és nevelői-
nek!

Tiszaalpári SE

Jean-Philippe Arrou-Vignod: A cukrozott 
omlett; Jean-Philippe Arrou-Vignod: A 
repülő camembert; Baka István: Össze-
gyűjtött versek; Marni Bates: Menő-riadó 
Kambodzsában; Manfred Baur: Találmá-
nyok - a fejlődés mérföldkövei; Budaházi 
Brigitta: Ajándékok scrapbooktechnikával; 
Mary Higgins Clark: Míg a halál el nem vá-
laszt; Christopher Clauder: Kreatív játékok 

2-4 éves gyermekeknek; Anna Claybourne: 
Rovarok 30 másodpercben; Kathryn Croft: 
A lány, akinek nincs múltja; Katie Daynes: 
Hogyan látunk?; Julie Garwood: Teljes gáz-
zal; Gyárfás Endre: Történelmi kalandok; 
Hahner Péter: Legújabb 100 történelmi tév-
hit; Paula Hawkins: A víz mélyén; Arnal-
dulr Indridason: Vérvonal; Kaszás György: 
Kreativitássuli; Leslie L. Lawrence: Ördög-

tojások I-II.; Leiner Laura: Egyszer (Bexi 6. 
befejező); Margittai Gábor: Tiltott kastély; 
Katarina Mazetti: Elváltak és válófélben 
lévők panaszai; Moldova György: Kegye-
lemkenyér I.; Jo Nesbo: Fejvadászok; Julia 
Quinn: Wyndham elveszett hercege; Nora 
Roberts: A Sors csillagai; Danielle Steel: 
Varázslat; Szilágyi Viktória: Iker siker; Ka-
sie West: Szívességből szerelem

ÚJ KöNYVEK A KöNYVTÁRBAN
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Trianonra emlékeztünk
1920. június 4-e az újkori magyar 

történelmünk leggyászosabb napja. E 
napon Franciaországban a Versailles 
melletti Nagy-Trianon kastélyban az 
első világháború győztes nagyhatalmai 
– Franciaországgal, Angliával az élen - 
darabjaira szedték a Kárpátok koszorú-
jával övezett Nagy-Magyarországot. Az 
elszakított, elrabolt területekből minden 
korábbi magyarországi nemzetiség, 
tót, szerb, román, cseh, ukrán, horvát 
– megkapta a maga részét, még az első 
világháborút velünk együtt elvesztett 
Ausztria is részesült belőle. 

A június 2-i megemlékezésen dr. 
Vancsura István polgármester megnyitó 
beszédében megpróbált a témához kap-
csolódó - ma is bennünk élő - miértekre 
válaszokat keresni, e gyászos naphoz 
vezető okokra rávilágítani. Többek kö-
zött arra is, hogy miért kellett a magya-
roknak eme „büntetésre rászolgálniuk”. 
A válasz összetett, hiszen az Osztrák 
Magyar Monarchia és a Királyi Ma-
gyarország szétdarabolását több együt-
tes tényező okozta. Korábban hasonló 
méretű pusztítást a Tatárjárás, illetve a 
Török Hódoltság alatt szenvedtünk el. 
A trianoni békediktátum eredménye-
képpen a Magyar Királyság elvesztet-
te területének kétharmadát – 325.411 
négyzetkilométernyi területe 92.963 
négyzetkilométerre csökkent, lakóinak 
száma, a több mint 20 millióról 7,6 mil-
lióra csökkent.  

A polgármester beszéde után az Ár-

pád Fejedelem Álalános Iskola énekka-
ra Barcsik Edit Mária felkészítésével 
és vezényletével énekelte el az Ismerős 
Arcok Nélküled című számát. Az ő mű-
soruk után következett Bársony Mihály 
Népdalkör - Bársony Rózsa vezetésével, 
akik Bende Lilivel szólójával kiegészül-
ve énekeltek a megemlékező közönség-
nek. A műsoruk zárásaként meghallgat-
hattunk egy szavalatot is Németh Pálné 
tolmácsolásában. Őket követték az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola tanulói, 
akik műsorukban magukra öltötték a 
korabeli országok követeinek szerepeit, 
így rajtuk keresztül élhettük újra kor-
szak eseményeit, felidézve a megpró-
báltatásokat. A műsorban közreműködő 
iskolás diákokat Bondár Enikő és Talló-
né Farkas Krisztina tanárnők készítették 
fel, Tallóné tanárnő maga is szerepelt az 

előadásban. A műsor díszleteként funk-
cionáló paravánokat Szőke Éva tanárnő 
készítette. A megemlékezés végén - az 
Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület által 
2010-ben állítatott - Trianoni emlék-
műnél helyezték el koszorúikat a helyi 
önkormányzat, intézmények, civil szer-
vezetek, pártok képviselői.  Köszönet 
minden szereplőnek és megemlékező-
nek, aki jelenlétével emelte a rendez-
vény színvonalát!

Komment nélkül:
Érdektelenség!

Elszomorító, hogy országunk 
gyásznapján a megemlékezés gyö-
nyörű, szívdobogtató műsora Alpár 
lakosságát nem érdekli! Szóráth

Kedves középiskolás diákok!
Az ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére a nyári szünetben is várjuk jelentkezéseteket a Gondozási Központ – Idősek 
Otthonában, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, illetve Kőrös Lajosnénál a 424 – 055-ös telefonszámon.

3 D-s nyomtató bemutató az iskolában
Május 25-én három informatika órán 

ismerkedhettek 3.b, 3.c és 5.b osztályos 
tanulóink – a  jövő technológiájának ne-
vezhető – 3   dimenziós tárgyakat készítő 
nyomtatóval.

 Takács István Árpád tanár úr, a Kecs-
keméti Katona József Gimnázium peda-
gógusa mutatta be a készülék és a terve-
zőprogram használatát, melyet a gyerekek 
nagy lelkesedéssel próbáltak ki. 

Tanulóink érdeklődéssel nézték végig 
a korábban kinyomtatott tárgyakat (hor-

gászbot, fidgetspinner), megszólaltatták 
az így készült furulyát. Nagy sikert aratott 
a 3 D-s szkenner is, mellyel egyik tanítvá-
nyunk arca jelent meg térbeli ábrázolással 
a kivetített képernyőn. 

A foglalkozások ideje alatt a nyom-
tatóval elkészült többek között iskolánk 
logoja is.

Köszönjük tanár úrnak a bemutatót, 
szeretettel várjuk vissza a következő tan-
években is. 

Kővágóné Kálmán Klára  szervező
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Akciós áron
ereszcsatornázás,

bádogozás 5 év 
garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

Munkalehetőség! 

Építőiparba keresek
munkatársakat. 

Érd.: 30/434-27-40.

Egy napra valóság lett az álommunkából
Május végén 12 fogyatékkal élő sze-

mély végezheti álommunkáját egy nap 
erejéig Kecskeméten a Neked MUNKA, 
nekem ÁLOM program keretében. 

Egyikük Bársony Anikó, aki tanítónak ta-
nult, de látásromlása miatt nem foglalkozhat 
gyerekekkel. Szerdára viszont a Szent Imre 
Általános Iskola ötödikeseinek tanító nénije 
lehetett. Személyiségéből fakadóan mindig 
gyerekekkel szeretett volna foglalkozni Bár-
sony Anikó, aki ennek megfelelően a Kecs-
keméti Tanítóképző Főiskolán szerzett diplo-
mát és tanítónő lett. De a sors más terveket 
tartogatott számára: 18 évesen fokozatosan 
romlani kezdett a látása, s mára, 17 évvel 
később több mint 70 százalékát elvesztette 
látóképességének. Máig nem tudják betegsé-
gének mibenlétét, valószínűleg neurológiai 
jellegű probléma, ami talán visszafordítható. 
Tanulmányait még képes volt befejezni, hos-
pitálás keretében végzett tanításait teljesítet-
te és megszerezte diplomáját, de gyerekekkel 
már nem foglalkozhatott. 

Egy fogyatékkal élőket foglalkoztató 
cégnél dolgozik csomagolóként, távol erede-
ti szakmájától és valódi vágyaitól. De május 
31-én egy napra ismét tanító néninek érez-
hette magát, mert a Neked MUNKA, nekem 
ÁLOM program keretében a Szent Imre Ál-
talános Iskola 5. A osztályának foglalkozá-

sán vehetett részt.
Mint korábban megírtuk, a program le-

hetőséget biztosít 12 fogyatékkal élő kecske-
méti számára, hogy kipróbálja magát álmai 
munkakörében. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Nonprofit Kft. és a Salva 
Vita Alapítvány támogatásával megvalósuló 
projekt célja a munkáltatók érzékenyítése 
és felkészítése a fogyatékkal élő személyek 
foglalkoztatására.

Anikó azért jelentkezett a programra, 
mert nagy álma, hogy segíthessen a gye-
rekeknek. – A gyerekek segítője szeretnék 
lenni. Ez csak azután megy majd, miután 
rendben leszek magammal, tisztában leszek 
a határaimmal, az erényeimmel és gyenge-
ségeimmel. Ezeket ma még nem tudom egé-
szen pontosan meghatározni, de egyre job-
ban tisztázódnak számomra.

Az álommunkanapon Anikó az ötödike-
sek társtanítónője lett, beült a diákok közé és 
velük együtt vett részt a Berta Tímea osztály-
főnök által az első három tanórában vezetett 
játékos foglalkozásokon. Az osztályfőnök az 
éppen befejezett Pál utcai fiúk olvasmánya 
köré alakította ki a feladatokat. Volt kereszt-
rejtvény, teszt, idézetek felismerése, karakte-
razonosítás jellemzés alapján. Az interaktív 
feladatok segítik az olvasmány jobb feldol-

gozását és egyben meg-
mutatták, hogy az ötö-
dikesek fiatal koruk 
ellenére milyen mély-
ségben és bölcsen ké-
pesek gondolkodni. Az 
utolsó tanórában önis-
mereti és csapatépítő gyakorlatok következ-
tek, amelyek tükrözték, hogy milyen kiváló-
an együttműködő közösséget alkot az osztály. 
Anikó nagyon élvezte a délelőttöt.

– Kicsit nehezen oldódtam és a látásom 
miatt nem mindig tudtam követni a gyerekek 
munkáját, de tovább viszem ezt az élményt 
magamban. Azt, hogy jó gyerekekkel lenni, 
ők sokkal őszintébben és tisztábbak, mint a 
felnőttek – összegezte a nap során szerzett 
élményeit Anikó.
Négyszemközt segítene 

Anikó bevallása szerint inkább négy-
szemközti ember, ezt mindig érezte magá-
ban. Éppen ezért megromlott látása ellenére 
számos diák korrepetálását vállalta már. Így 
tudja használni és átadni személyes értékeit, 
amelyek az odafigyelés, a megbízhatóság, a 
segítőkészség és az empátia. Korábban ba-
rátként és segítőként volt jelen a korrepetálás 
folyamatában. Ha látása újra engedi, ismét 
ezzel szeretne foglalkozni.

Forrás: Horváth Péter Petőfi Népe
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPár-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.



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:
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: Víglási Krisztina
E-mail cím:  viglasi.krisztina@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.

* Tiszaalpár, Budai N.A. u. 64 
sz. alatti 4 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 06/20/256-
9968

* Pulzáló elektromágneses mat-
rac eladó. Mindenféle betegséget 
gyógyít. Tel:: 06/70/594-5561

* Falu szélén 300 négyszögöl kert 
eladó. Érd.: 06/70/883-2749

* Tiszaalpáron 628 nm területen 
összkomfortos családi ház betegség 
miatt eladó. Irányár:3,2 millió. Tel.: 
06/30/639-7191

* 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.

* Akciós áron ereszcsatornázás, 
bádogozás 5 év garanciával! Érd: 
20/923-1719.

* 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.

* Eladó 1 db nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

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

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szo-
bás összkomfortos ház, 1750 m2-es 
föld eladó. Érd: 63/311-744 telefo-
non délutáni 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. Irányár: 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.
* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 

Antal 48. szám alatti 2 szobás ös-
szkomfortos bútorozott családi ház. 
Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhert víz fa és szén tárolós. 
Irányár 36.000,- Ft. Tel.: 31/31-127-
73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy ke-
rékpár 24-es és 28-as, gyerekágy 
4-6 éveseknek való eladók. Tel.: 
31/31-127-73.

* Lószerszám, lovas kocsi, bo-
roshordók, kisbálás lucerna eladó. 
Pintér Mihály Tiszaalpár Esze T. u. 
6. Tel.: 30/335-74-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. 
Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény el-
adó. Bibliai témájú, több mint 100 
éves. Irányár: 80.000,- Ft. Érd.: 
30/710-19-98.

* Eladó egy világos színű háro-
majtós szekrény 10.000,- Ft, egy 
világos színű gyermek szekrény-
sor 15.000,- Ft. Érd.: 20/621-98-14 
vagy 76/424-710.

* Eladó 2 db dohányzóasztal 
3.000,- Ft /db, és egy régi varrógép 
3.000,- Ft. Érd.: 20/621-98-14 vagy 
76/424-710.

* Eladó padlásfeljáróhoz nagyon 
erős vaslétra, 15.000,- Ft. Érd.: 
76/424-710, 20/621-9814, esti órák-
ban.

* Új állapotban lévő, kétszemé-
lyes, kihúzható (alvásra is használ-
ható) kanapé fél éves garanciával 
eladó! Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
30/477-6020.

* Leander eladó. Tel.: 76/424-
520.1

* Szúnyogháló készítést vállalok 
fából ajtókra és ablakokra. Érd.: 
20/498-59-89.

* Idős nyugdíjas asszony albérle-
tet keres. Tel.: 20/383-65-01.



A Lakiteleki Népfőiskola szerve-
zésében indult az a kezdeményezés, 
melynek keretében első körben 2017. 
március 5-e és 12-e között, közel egy hé-
ten át 60 egyetemista kutatta a Kiskunság 
területén található 13 település szokása-
it, hagyományait, értékeit. A Kiskunság 
Kollégium hallgatói Tiszaalpárra is el-

látogattak, ahol első körben felkeresték 
dr. Vancsura Istvánt, Tiszaalpár polgár-
mesterét, illetve Sztakó Ildikót, a Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, aki egyben a Helyi Értéktár Bi-
zottságának elnöke is. A kollégium tagjai 
ismét visszatértek a községünkbe június 
6-án, melynek kertében közel egy héten 

át folytatják a már megkezdett értékfeltá-
rást. Munkájukból könyv is fog készülni, 
amely bemutatója a kutatók által végzett 
tevékenységet, illetve a feltárt értékeket. 
A Dynaber Film fantasztikus légifelvéte-
léből közlünk, most egy képet, amely te-
lepülésünk természeti értékeit is méltóan 
illusztrálja. 
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Ismét folytatják a már megkezdett értékfeltáró munkát településünkön


