
Mint minden évben, idén is 
megrendezésre került 2017. novem-
ber 11-én a jótékonysági bál az isko-
la javára. Idén is hosszas szervező 
munka, készülődés előzte meg, mely-
nek során kivették részüket a pedagó-
gusok és szülők is.

A sportcsarnok már pénteken 
elegáns díszbe borult, hála a szorgos 
kezeknek. Szombat délután érkez-
tek az ínycsiklandozó sütemények, 
édesek, sósak egyaránt a Fornetti 
Kft. jóvoltából. Asztalra kerültek a 
gyümölcsök is Hódi Krisztina fela-
jánlása révén. A szakácsaink Kecső 
Ferenc, Szatmári András, Patai 
Ferenc, idősebb és ifjabb Barta Lajos, 
Papp József főzték az ízletes pörkelt-
et, melyhez hozzávalókat ajánlott fel 
Farkas Csaba és Nagy Zoltán. A köret 

és a savanyúság elkészítésében nagy 
segítséget nyújtott Kecső Róbert.

Elegánsan terített asztaloknál 

foglalhatták el helyeiket a mulatság 
résztvevői. A kora este kezdődő zenés 
rendezvény háziasszonya Ürmösné 
Csányi Éva volt, aki először az est 
népes számú vendégeit köszöntötte, 
köztük Dr. Vancsura István polgárm-
estert, aki röviden szólt a bálozókhoz, 
majd Győri Istvánné igazgatónő mon-
dott beszédet. Három remek műsor 
bűvölte el a közönséget: a hagy-
ománnyá vált nyolcadikosok táncát 
a Jövőnkért Művészeti Iskola néptán-
cosainak műsora követte, majd az 
iskolai énekkar színvonalas produk-
cióját tekinthettük meg. Felkészítőik 
voltak: Bagi Ferenc, Barcsik Edit, 
Besszerné Almási-Szabó Zsuzsanna, 
Bondár Enikő.

Folytatás a 2. oldalon.

MÁRTON NAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ISKOLÁBAN
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Minden kedves olvasónknak békés,
szeretetben gazdag karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kíván a
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztősége!



2. ol dal                                                            2017. december

Az első oldal folytatása.
Népszerű volt a bálozók körében az 

aulában kialakított fotósarokban való 
fényképezkedés is, mely bevételének tel-
jes összegét az iskola javára ajánlotta 
fel Bartókné dr. Varga Edina és Bartók 
László. A fotósarkot és a bálterem deko-
rációját Ivicz Netta festette, akinek több 
éves színvonalas munkáját köszönte meg 
a Szülői Munkaközösség elnöke egy 
tortával. A támogatók között kisorsoltak 
néhány tortát, illetve a legszerencséseb-
bek a belépőjükkel is nyerhettek egy-egy 
tortát az ügyes kezű anyukáknak köszön-
hetően.

A talpalávalót a Abonyi Mulatós 

zenekar szolgáltatta sikeresen, ugyanis 
a táncosabb lábú vendégek betöltötték 
a táncparkettet. A remek hangulatú bál 
másik helyszínén a büfében is gyakran és 
szívesen fordultak meg a vendégek, ahol 
egy-egy ital elfogyasztása közben élénk 
beszélgetéseket folytattak. Éjfélkor tom-
bolázással múlatták az időt a bálozók. A 
szerencsésebbek nem üres kézzel, hanem 
a tombolán nyert nyereményekkel térhet-
tek haza. 

Köszönjük a tombola felajánlásokat a 
szülőknek, vállalkozóknak egyaránt. 

Még egyszer köszönjük a szülőknek a 
támogatásukat, segítségüket a bál körüli 
teendőkben, továbbá a pedagógusoknak 

a sok-sok ráfordított munkát és energiát. 
Külön köszönet a bál alatt szorgoskod-
óknak, és a vasárnapi takarító csapatnak, 
akik a délelőtti órákban rendbe tették az 
osztálytermeket, az aulát és a sportcsar-
nokot.

Suba Jánosné
igazgatóhelyettes 

MÁRTON NAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ISKOLÁBAN

”C”lub 33! Talán ezt a nevet is 
lehetne adni annak a rendkívüli osz-
tálytalálkozónknak, amelyet novem-
ber 18-án tartottunk. Volt iskolánkban, 
pontosabban ma már a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda épületé-
ben jöttünk össze délután négy órakor, 
ahol egy kibővített osztályfőnöki órán 
elmondtuk egymásnak mi minden történt 
velünk. Osztályfőnökeinkkel, Verebélyi 
Gabriellával és Dr. Vancsura Istvánné 
Marikával felidézésre kerültek az iskolai 
évek emlékezetes pillanatai. Az óra után 
az emlékezés pillanatait a temetőben 
folytattuk, ahol egy-egy koszorút hely-
eztünk el volt osztályfőnökünk Kiss 
Imréné Ilonka néni, és két osztálytársunk 
Bársony Zoltán és Szöllösi István sírjára. 

Az este ezután a családtagjainkkal 
kiegészülve a Tiszatáj vendéglőben 
folytatódott. A vacsora elfogyasztásakor 
természetesen az emlékek kifogyhatat-
lan tárházából mindig előkerült valami 
történet, amelyet felidéztünk. Az együtt 

töltött idő oly gyorsan eltelt, mint az a 
nyolc év, amelyet az iskolapadban kop-
tattunk. Búcsúzás, találkozunk két év 
múlva a 35 éves osztálytalálkozón. 

1976-1984 ,,C” osztály: Bagi Mónika, 
Barna Tibor, Bartus Tímea, Bánfi Antal 
Attila, Bársony Attila, Bársony Ibolya, 
Bársony Katalin, Bársony Zoltán, 

Dömötör Zoltán, Gulyás Gábor, Kálmán 
Róbert, Kiss Julianna, Konfár Péter, 
Madla János, Mányi Mária, Popper 
József, Szöllösi István, Uhrin János, 
Víglási Erika. 

Osztályfőnökeink: Kiss Imréné, 
Virág Kornélia, Verebélyi Gabriella, Dr. 
Vancsura Istvánné, Keserű Ferenc.

33 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Köszönetnyilvánítás
Az Általános Iskola Szülői Munka-
közössége nevében szeretném meg-
köszönni a november 11-én rendezett 
Jótékonysági bál támogatóinak: a 
vállalkozóknak, a főzőknek, az iskola 
dolgozóinak, a segítő szülőknek és a 
gyerekeknek a munkáját és támogatá-
sát! Külön szeretnék köszönetet mon-
dani Bartókné Varga Edinának és fér-
jének Bartók Lászlónak az iskolának 
adott komoly összegű adományukért 
és az egész éjszaka készült csodálatos 
fényképekért. Hatalmas köszönettel 
tartozunk ezen kívül: Farkas Csabának 
és Farkas Anikónak, a Tiszatáj ven-
déglőnek és a Kecső családnak, Papp 
Józsefnek, Hódi Krisztinának és Nagy 
Zoltánnak. 
Békés, meghitt ünnepeket kívánok 
Mindenkinek!

Ladányiné Bánkuti Natália
Szmk elnöke
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Az 1914-18 között dúló első vi-
lágháború alatt Tiszaalpár osztozott az 
ország más falvainak sorsában: hősi 
halottak, hadifoglyok, hadirokkantak 
szomorították a falubelieket. 1926. 
szeptember 19-én az Árpád téren nagy 
ünnepség keretében zajlott le a világ-
háborús „hősök szobrának” leleplezé-
se és tábori szentmisével egybekötött 
fölszentelése. A szobrot Ditrói Siklódi 
Lőrinc budapesti szobrászművész ké-
szítette. Az eseményen Preszky Elemér 
vármegyei főispán, Endre Zsigmond 
országgyűlési képviselő és Toldy Jenő 
apát-esperes, félegyházi plébános mon-
dott ünnepi szónoklatot. „A szobrot a 
helyi egyesületeken kívül a szomszé-
dos községek küldöttségei is díszesen 
felkoszorúzták.” „Az ünnepségek 200 
terítékes bankettel végződtek, ahol szá-
mos felköszöntő hangzott el”- jegyez-
ték le a plébánia háztörténetében.

A szobor a kardot tartó Szűz Máriát 
ábrázolja, valamint megtalálható rajta 
az elesettek névsora. A szobor műkőből 

készült, mely a korban népszerű alap-
anyagnak minősült. A szobor oldalán 
található felirat (1938- 19..) vélhetően 
arra utal, hogy 1938-ban már bevonul-
tak a magyar honvédek a Felvidékre, ez 
is tekinthető egy hadjárat kezdetének 
a kor szemszögéből, vége pedig azért 
nincs, mert nem gondolták, hogy egy 
kétes kimenetelű hadjárat kezdetét jelzi 
majd. 

A Közép- és Kelet- európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány XX. század intézete az első 
világháború centenáriumi rendezvény-
sorozata keretében az Első Világhábo-
rús Centenáriumi Emlékbizottság meg-
bízásából pályázati felhívást tett közzé, 
melyben az I. világháborús emlékmű-
vek restaurálása lehetett pályázni. A 
pályázaton  tiszaalpári emlékművön a 
restaurátori munkálatokat Lovas Dáni-
el szobrász végezte. 

A szobor újjáavatása 2017. novem-
ber 10-én volt az első világháborút 
lezáró békekötés napját (november 

11.) megelőzően az Árpád téren. A 
megemlékezésen dr. Vancsura István 
polgármester beszédében felidézte az 
I. világháború helyi vonatkozású ese-
ményeit. Illetve azt is megtudhattuk 
tőle, hogy sajnos nem minden hős neve 
került fel az emlékműre, hiszen akkori-
ban a neveket felvésőnek is volt „díja”, 
így aki nem tudta honorálni azt, annak 
szerette sajnos nem került feljegyzésre. 
A megemlékező műsor további részé-
ben az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola diákjai idézték meg a történelmet, 
az ő felkészítő tanáraik Szőke Éva és 
Bondár Enikő voltak. A Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda óvodásai pe-
dig szavalataikkal emlékeztek meg a 

hajdani katonákról. Ezt követően Kéri 
Vencel plébános áldotta meg, s avattá 
újjá az I. világháborús emlékművet. A 
műsor további részeként a Bársony Mi-
hály Népdalkörtől hallgathattunk meg 
dalokat. A megemlékezés koszorúzás-
sal és mécses gyújtással zárult. 

Újjáavatták az I. világháborús emlékművet

Bartók István –
Az Év kiskereskedője 2017-ben

A VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete közel 12 éve rendezi meg az országos Prima Primissima 
mintájára a Megyei Prima Díjátadó Gálát. 2017. november 24-én e rendezvény 
Prima Gáláján adták át közel 200 vendég előtt Bartók István, egyéni vállalko-
zónak az Év Kiskereskedője díjat, melyet a vállalkozása területén elért kiemel-
kedő eredményeiért és a közéleti tevékenységéért kapott. Ezúton is gratulálunk 
a rangos elismeréshez és további sok szakmai sikert kívánunk!
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Géczi Istvánné, Tiszaalpáron a 
Honfoglalás utcában élt 2017 nyarán, 
amikor a Polgármester Úr és a Jegyző 
asszony köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából. Ameddig még otthon élt, a 

Gondozási Központ házi segítségnyújtás 
szolgáltatását vette igénybe. Azóta sokat 
romlott az állapota, egyedül nem maradha-
tott az otthonában, így 2017.08.21- től 
lakója a Gondozási Központnak.

90 éves születésnaposok
a Gondozási Központban

Mint korábban írtuk, a Lakiteleki Nép-
főiskola szervezésében indult az a kezde-
ményezés, melynek keretében tavasszal és 
nyáron, közel egy-egy héten át 60 egyete-
mista kutatta a Kiskunság területén talál-
ható 13 település szokásait, hagyományait, 
értékeit. December 2-án Kiskunfélegyházán 
mutatták be Kunság I. Kollégium értékfel-
táró munkáját felölelő kiadványt, amelyben 
Csongrád-Bokros, Gátér, Kiskunfélegyháza, 
Kunszállás, Lakitelek, Nyárlőrinc, Pálmo-
nostora, Petőfiszállás, Szentkirály, Tiszaal-
pár, Tiszakécske, Tiszaug és Városföld tele-
pülések értékeit, értékőrzőit, hagyományait 
térképezték fel a kutatók. 

A Tiszaalpárról szóló fejezetben helyet 
kap a településtörténet, az épített környezet 
(Jótanács Anyja katolikus templom, Szent 
István király templom, Jézus Szíve Zárda-
templom, a szobraink, emlékműveink és a 
Tündérrózsa Napközi Otthon Óvoda) rész-
letes bemutatása. Az értékőrzők bemutatása 
című alfejezetben olvashatunk a kosárfonás 
hagyományáról, a Czinege Manufaktúráról, 
a rendezvényeinkről: a Tiszaalpári Alkotótá-
borról, a Bársony Mihály Tekerőlantos Talál-
kozóról, a Lakodalmas Zenekarok és Vőfé-
lyek Találkozójáról és a Sportbálról. 

A kutatók interjúkat készítettek az ér-
tékőrzőkkel, ez alapján kerültek részletesebb 
bemutatásra a könyvben az alábbi szerveze-
tek, személyek: 

- Kanalas János – a Népművészet Mes-
tere, kosárfonó

-  Repáruk Dezső – tekerőlant készítő
-  Nagy József – borász
- Török Józsefné – gyűjtő, a Tiszaalpári 

Alkotó Kezek Egyesület elnöke
-  Csernák Zsolt – biogazda
-  az Olajos család – házi készítésű sajt, 

túró, vaj
-  Kecső József – hagyományosan gaz-

dálkodó földműves, aki ma is lóval szánt
- a Bársony Lovasudvar, Bársony Anett 

– 8 karikásostorral cserdítő Guiness rekorder
- Berkes Sándor – gyűjtő
- Bársony Mihály Népdalkör
- Nyugdíjas klubok: Árpád Fejedelem 

Nyugdíjas Klub, Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub, Nyugdíjas Baráti Kör

Végül, de nem utolsó sorban a jövőkép 
ismertetése című részben a kutatók SWOT 
analízissel mutatják be, hogy melyek a tele-
pülés erősségei, gyengeségei, lehetőségei és 
veszélyei. A könyv végén mellékelt DVD-n 
riportok, látványos légifelvételek található-
ak, melyek képekben is megjelenítik a le-
jegyzésre került értékeket.

Tiszaalpár értékei a
Kunság Kollégium

könyvében

Kasiba Mária Magdolna november 
22-én töltötte be 90. életévét. Ebből az 
alkalommal őt is köszöntötte dr. Vancsura 
István és dr. Menyhárt Anett. Kasiba 
Mária Magdolna Horgoson (akkor még 
Jugoszlávia) született, szülei saját bir-
tokukon gazdálkodtak, melyet hevesi bir-
toknak hívtak, nagygazdaság volt. Magdi 
néninek még két testvére volt, ő volt a 
legfiatalabb. A polgári iskola után varrást 
tanult egy évig, majd kitört a háború és 

abba kellett hagynia tanulmányait. Férje 
Pécsen jogot tanult, majd a II. világháború 
miatt haza kellett mennie Jugoszláviába, 
ott ismerkedett meg későbbi feleségével. 
Házasságkötésük után Szabadkán éltek, 
házasságukból egy fia és egy lánya szüle-
tett, két unokája és egy dédunokája van. 
1991-ben jöttek át Magyarországra a 
háború miatt, a férje ekkor már nem élt. 
Kecskeméten élt lányával, 2014 óta él a 
Gondozási Központban.
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Márton napi lampionos fel-
vonulást szerveztek november 
15-én a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában.  E szép 
hagyomány már évek óta jelen 
van községünkben. A Márton napi 
rendezvényen először kézműves 
foglalkozáson vehettek részt a 
gyermekek, ahol lámpásokat 
készítettek a szülőkkel együtt. A 
közös uzsonnán is e hagyomány-
hoz méltó étkekkel ismerked-
tek a gyermekek: libazsíros, 
libatepertős kenyeret fogyasz-
tottak, amely után meggyújtot-

ták a saját készítésű lámpásai-
kat. Ezt követően a gyermekek, 
a szülők és az intézmény dol-
gozói együtt indultak el gyalog az 
újfalui Szent István templomig. 
Ahol a megérkezést és a hely-
foglalást követően elkezdődött az 
ünnepi műsor, melyen a Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti 
Iskola tiszaalpári és tiszakécskei 
növendékei léptek fel verses, 
énekes produkcióikkal. A műsorb-
an közreműködő diákok felkészítő 
tanáraik Almási-Szabó Tibor és 
Csüllög Edina voltak.

Márton nap alkalmából vonultak fel 
lámpásokkal

70 éves dr. Vancsura 
István polgármester

Dr. Vancsura István 1947. novem-
ber 29-én született, Kecelen. Koráb-
bi, 1998-as önéletrajzában így fogal-
mazott: 

„Szüleim, nagyszüleim a követ-
hető ősökig mezőgazdasággal fog-
lalkoztak. A föld szeretetét vélhetően 
tőlük örököltem. Szabadidőm nagy 
részét ma is a földeken töltöm. Az 
általános iskolát szülőfalumban, a 
középiskolát Kalocsán a Szent István 
Gimnáziumban végeztem. A gimná-
zium kollégiumi önképzőkörének va-
lamint a kémia és a biológia tanára-
imnak köszönhetően sikeres felvételt 
nyertem Szegeden az Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszerész Karára. 
Az egyetem elvégzése után egy évig 
Soltvadkerten beosztott gyógysze-
részként dolgoztam. 1972-ben pá-
lyázaton elnyertem Tiszaalpáron a 
gyógyszertár vezetői állást. 1985-ben 
gyógynövény témakörben doktori 
disszertáció készítését kezdtem el, 
amit 1988-ban sikeresen megvédtem. 
Nős vagyok, feleségem földrajz-rajz 
szakos tanár. Két fiunk közül az idő-
sebb orvos, a fiatalabb jogász.”

Dr. Vancsura István 2009 óta töl-
ti be településünkön a polgármesteri 
posztot, korábbi ciklusokban önkor-
mányzati képviselőként és alpolgár-
mesterként részt vállalt a közéletben. 

Ez úton kívánunk születésnapja 
alkalmából jó egészséget, további 
munkájához pedig sok sikert! 
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Képviselői fogadóórát tartott Lezsák Sándor Újfalun

Iskolai versenyeredményeink

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár Gyermekbirodalma 
„Hétfejű sárkány” címmel Mesemondó 
találkozót hirdetett általános iskolás di-
ákoknak.

Ezen a versenyen, nagy örömmel 
indítottuk Popper Réka 4. a osztályos 
tanulót. Felkésztő tanára Ürmösné 
Csányi Éva volt.

Réka a 4. osztályosok városi verse-
nyén első helyezést ért el. Innen jutott 
tovább az összevont 1-4. osztályosok 
városi döntőjére, ahol harmadik helye-
zett lett.

Nagyon büszkék vagyunk rá!

Ebben a tanévben is mesemondó 
találkozót hirdetett a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Az elő-
döntőket korcsoportonként rendezték 
meg. Az 1-2. osztályosok versenyén 
iskolánkat Bártol András Gábor 1/a 
osztályos tanuló képviselte, aki mese-
mondásával továbbjutott a döntőbe.

2017. 11. 29-én került megrende-
zésre a döntő, ahol már az 1-4. osztá-
lyos alsós gyerekek  egy kategóriában 
adták elő meséiket. A döntőben Bártol 

András Gábor első osztályos kisdiá-
kunk különdíjban részesült. Felkészítő 
tanára: Ivicz Lázárné tanító néni. Gra-
tulálunk mesemondónknak, további 
szép sikereket kívánunk neki!  

 Az idei évben is részt vettünk Kis-
kunfélegyházán a Szent Benedek Gim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégi-
um Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Tagintézményében megrendezésre ke-

rülő informatika versenyén. A verse-
nyen 79 fő vett részt 18 általános isko-
lából. Teszt jellegű feladatsorok mellett 
gyakorlati tudásukról is számot kellett 
adniuk, mint pl. szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentációkészítés 
stb. Iskolánk 7. osztályos diákjai szép 
eredményekkel tértek haza a zömében 
8. évfolyamos tanulókat felvonultató 
versenyről. A legjobb helyezést Rácz 
Lili 7.b osztályos tanulónk érte el, aki a 
12. helyen végzett. Kuruczlaki Adri-
enn (7.a) szintén szép eredményt ért el, 
ő a 17. helyet szerezte meg. Hetedike-
sekként csak nekik sikerült a  legjobb 
20 versenyző közé bekerülniük, ami 
külön dicséretre méltó. További ered-
ményeink: Kalmár Petra (7.b) 21., 
Micheller Márk Berzsián (7.a) 24., 
Deák Fanni (7.b) 27., Homoki-Sza-
bó Edina (7.b) 35., Tóth Dávid Zsolt 
(7.b) 41. hely. Felkészítő tanár: Endre 
Mihály. Az elért eredményekhez gra-
tulálunk!

November 24-én délután fogadóórát 
tartott Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, országgyűlési képviselő a Kádár 
Lajos Közösségi Házban. A képviselőt 
több alpári és újfalusi is felkereste sze-
mélyes kéréssel, megoldandó feladattal. 
A helyiek mellett Kiskunfélegyházáról 
és Lakitelekről is érkeztek a fogadóórá-
ra. Lezsák Sándor minden hónapban tart 
képviselői fogadóórát a választókerület-
hez tartozó településeken, minden alka-
lommal más helyszínen.



Tiszaalpáron is
megalakult az Országos

Polgárőr Szövetség
Lovas Tagozata

Polgárőreink a Lakiteleki Nép-
főiskolán oktatáson vettek részt, 
majd sikeres vizsgát tettek 2017.
november 19-én. 

Tagjaink: 
Járőrvezető: Bársony Anett 
Járőrök: Fekete Judit, Kanalas 

Kitti, Kasza Csaba, Lőrincz Zsófia, 
Sikár Evelin, Takács Ildikó

Lovaik: Csinos, Jázmin, Gidra, 
Szikra, Úrfi, Marci és Dáma

A lovak vizsgáztatása tavasszal 
esedékes.
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Kiállítás nyílt Hevesi Dénes festőművész képeiből
Hevesi Dénes Árpád festőművész 

immáron 23 éve él településünkön fe-
leségével Jacqueline-nal. Sokan nem 
is tudják milyen kalandokkal teli életút 
kísérte a művészurat pályáján, s hogy 
hogyan került Tiszaalpárra. A mostani 
kiállításán a településünkön készített 
képei kerültek bemutatásra. A kiállítás 
megnyitója december 1-jén volt a Mű-
velődési Ház nagytermében. A meg-
nyitón először dr. Vancsura István, Ti-
szaalpár polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd ezt követően a 

kiállító egy rögtönzött tárlatvezetésével 
mutatta be minden egyes alkotását. A 
festmények érdekessége maga a tech-
nika, melyet az alkotó irányított vélet-
lennek hív. Egy korábbi – a művésszel 
történt beszélgetés során megkérdeztem, 
hogy milyen anyagokat használ az alko-
tási folyamatban. Azt válaszolta, hogy 
vászonra, vagy furnérlemezre fest olaj 
és zománc ötvözésével, mivel a zománc 
adja meg azt a csillogást, ami az embe-
reket megfogja a képeken. Hevesi Dénes 
a kiállításán két képet is felajánlott, az 
egyiket a településnek, a másikat pedig 
dr. Vancsura István polgármesternek.

Egyházi sorok
Ünnepi szentmiserend  Alpár      Újfalu Zárda
Advent 4. vasárnap/előesti mise
december 23.    18:00      16:00 17:00
Szenteste december 24.  21:00      18:00 24:00
Karácsony december 25.  9:00      11:00 16:00
Szt. István diakónus vértanú
december 26.    9:00      11:00 16:00
Szent Család Vasárnap december 31. 9:00      11:00 16:00
Újév január 1.    9:00      11:00 16:00
Vízkereszt  január 6.   9:00      11:00 16:00

-  Jegyesek esküvőjük előtt minél hamarabb jelezzék házasságkötési szán-
dékukat.
-   A jövő esztendőre szentmiseszándékokat lehet előjegyeztetni a plébá-
niákon irodai időben.



8. ol dal                                                            2017. december

A RÓMAI SZENT FRANCISKA KATOLIKUS
KARITÁSZCSOPORT HÍREI

Idén is elkészítettük a falu központ-
jában, a szökőkútnál az adventi ko-
szorút. Köszönjük Csernák Zsolti, Mi-
chellerné Papp Bernadett és Hanó Misi 
segítségét!

December 2-án az első adventi 
gyertyát a magyar-lengyel származású 
Mátyás atya gyújtotta meg, aki Len-
gyelországból érkezett és néhány napot 
a bencés nővérek vendégeként töltött 
Tiszaalpáron. Megáldotta az adventi 
koszorút, majd a magyar és a lengyel 
nép kapcsolatáról, és a magyar pálosok 
közel hétszáz éves chestochowa-i je-
lenlétéről beszélt. Utána a Bársony Mi-
hály Népdalkör adott adventi műsort, 
karitászcsoportunk pedig forralt borral, 
teával, süteménnyel látta vendégül a 
megjelenteket, akik engedtek a marasz-
talásnak és hosszasan beszélgettek.

Műsorral és forralt borral, sütemény-
nyel várunk mindenkit a további gyer-
tyagyújtásokra is, amit szombatonként 
18 órakor tartunk, a harmadik gyer-
tyagyújtás kivételével, amire december 
17-én vasárnap 18 órakor kerül sor. 

A Munkácsi utcai KaritászPontban 
továbbra is várjuk azokat, akik az ado-
mányba kapott ruhákból, cipőkből sze-
retnének maguknak és családtagjaiknak 
válogatni. Minden szombaton 9-10 óra 
között várjuk a családokat. Érdemes be-
nézni, az utóbbi időben ugyanis nagyon 
sok szép és jó állapotú ruhát kaptunk. 
Adományokat ugyanezeken a napo-
kon 10-11 óra között veszünk át, vagy 
a 30/475-9655 telefonszámon előre 
egyeztetett időpontban. 

Várjuk azokat is, akik csatlakoz-
ni szeretnének csoportunkhoz. Nagy 
szükségünk van segítő kezekre, lelkes, 
ötletes önkéntesekre!

Az Áldott Légy Teremtésvédelmi 
Egyesület novemberben két eseményt 
szervezett. November 19-én kenyeret 
sütni tanultunk. Miért jobb az otthon 
sült kenyér, mint a bolti? Mert tudjuk, 
miből készült, ízletesebb, tovább eláll(-
na), olcsóbb, környezetkímélőbb (nem 
kell szállítani és hulladékmentes), és 
azért, mert kenyeret sütni nagyon jó! 
Kétféle kenyeret készítettünk, az egyik 
nagyon-nagyon egyszerű, a másik, ha-
gyományos módszer kicsit több gya-
korlatot igényel, de minden résztvevő 
egyetértett abban, hogy a kenyérsütés 
nem ördöngösség. Van néhány furfang, 

amit jó tudni, és épp ezeket lehetett 
megtanulni ezen az alkalmon. És amíg 
kelt a kenyértészta, arról beszélgettünk, 
hogy kinek mit jelent az önfeláldozás, 
amit a kenyér a művészetekben jelké-
pez. 

November 29-én a könyvtárban 
tartott előadás témája az egészséges 
táplálkozás volt, kicsit szélesebb per-
spektívából, mint ahogyan erről hallani 
szoktunk. Mindazzal, amit megeszünk, 
nemcsak a saját testünkre hatunk, ha-
nem akarva-akaratlanul a minket kö-
rülvevő világra is, és felelősek vagyunk 
azért az útért, amit az étel megtesz, 
amíg a tányérunkra kerül. A több ezer 
kilométert utazó zöldségeket, gyümöl-
csöket, az orángutánok kipusztulását 
okozó pálmaolajat, a helyi közösségek 
kizsákmányolásával termesztett kakaót, 
banánt semmilyen körülmények kö-
zött nem nevezhetjük egészségesnek, 
akkor sem, ha történetesen bizonyos 
életműködéseinkre jó hatást gyakorol-
nak. Nem egészséges az a tejtermék 
sem, amit többedmagával összezsúfolt, 
gyógyszerekkel kezelt, legelőt sose lá-
tott állatok tejéből, ki tudja milyen fel-
dolgozási procedúrák során állítanak 
elő. Ha jót akarunk tenni a testünknek 
és a Földünknek is, sétáljunk ki szom-
bat reggelente a piacra és helyi terme-
lők által előállított termékeket rakjunk 
az asztalra. A boltban pedig ne csak a 
termék összetevőit olvassuk el, ha-
nem a származási helyét is, és lehető-
leg válasszuk a magyar termékeket! 
Az előadás végén növényi alapú, saját 
készítésű ételeket kóstolhattak a jelen-
levők: brokkolikrémet, lenmagkekszet, 
lencsekolbászt és csicseriborsós-almás 
süteményt.



U-11-es és U-13-as csapatunk számára 
már az utolsó, az OTP Bank Bozsik-prog-
ram keretein belül megszervezett torna 
kerül tmegrendezésre , amit a szabadban 
rendeznek.  Ezt a tornát éppúgy, mint az 
összes többit, Kecskeméten, a Műkertvá-
rosi Sportcentrumban rendezték meg.
Ezután már teremben kezdtek edzeni  ifjú 
labdarúgóink.
U-11-es csapatunk Palócz Gábor és Paló-
cz Dániel vezetésével, míg U-13-as csa-
patunk Tarjányi András irányításával vett 
részt a tornákon, ez a teremben sem fog 
változni.
A srácok nagyon ügyesek és eredménye-
sek voltak az eddigi tornákon.
Csak így tovább!

A téli menetrend:
FUTSAL
1.) 2017.12.10., 12:00, Kecskemét, REFI
2.) 2018.01.20., 9:00, Kecskemét, Tóth 
László Általános Iskola
3.) 2018.02.10., 9:00, Tiszaalpár, Általá-
nos Iskola

U-19-es csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:

Jakabszállás KSE - TISZAALPÁRI SE 
2-4, gól: Nemes István, Kása Norbert, 
Czingel Ferenc, Forgó Nándor
TISZAALPÁRI SE - Kecskeméti LC KTE 

SI 1-2, gól: Patai Ervin.
U-19-es csapatunk a 9. helyen áll, 18 meg-
szerzett ponttal.

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:

Jakabszállás KSE - TISZAALPÁRI SE 
1-3, gól: László Zsolt, Fábián Zsolt, Bár-
dos Bence
TISZAALPÁRI SE – Kecskeméti LC 
KTE SI 0-2
Felnőtt csapatunk a 13. helyen áll, 15 meg-
szerzett ponttal.

Kézilabda csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:

TISZAALPÁRI SE – Félegyházi KSC 23-
43. Legeredményesebb játékosunk: Da-
másdi András /6/
STE-BS PLASTIC - TISZAALPÁRI SE 
37-27. Legeredményesebb játékosaink: 
Baranyi Tibor /5/, Németh János /5/, Pász-
tor Dávid /5/
Elérkezett a várva várt pillanat kézilabda 
csapatunk számára. A Csávoly elleni mér-
kőzésen, megszületett kézilabda csapa-
tunk első győzelme, bajnoki mérkőzésen!
TISZAALPÁRI SE – D-V SE Csávoly 29-
27. Legeredményesebb játékosunk: Né-
medi-Varga Róbert /8/.
KIKI SKFT – TISZAALPÁRI SE 58-22. 

Legeredményesebb játékosunk: Damásdi 
András /6/, Pásztor Bence /6/
Kézilabda csapatunk jelenleg a 11. helyen 
áll a tabellán.

A tél folyamán több teremtorna is meg-
rendezésre kerül, a Tiszaalpári Árpád Fe-
jedelm Általános Iskola sportcsarnokában.
December 9-én az V. Huligánok Kupa 
kerül megrendezésre, a megszokott na-
pon, vagyis december 28-án az Ördögök 
csapata szervez tornát, míg január 6-án a 
Mono-Poll csapata szervezi meg a XVII. 
Barátság Kupát.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

Köszönjük szépen Szurkolóinknak az 
egész éves biztatást, kitartást!
Az egész Egyesület nevében, békés, bol-
dog karácsonyt és sikerekben gazdag ,bol-
dog új évet kívánunk!
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

                       2017. december                                                              9. ol dal

Véget ért a labdarúgó őszi szezon, megszületett kézilabda
csapatunk első sikere

A Bársony Lovasudvar közreműkö-
désével a Mikulás idén is útnak eredt 
ajándékokkal teli díszes hintóján. Ka-
rácsonymanó gondosan tervezett útvo-
nalán krampuszok kíséretében járták 
be településünket. Felemelő érzés volt 
aznap este látni minden csillogó szem-
párt. Szinte minden gyermek verssel 
vagy énekkel köszöntötte a kedves, 
öreg Mikulást. Az „Anya! Hát tényleg 
eljött a Télapó.” mondat hallatán min-
den krampusznak és manónak könny-
be lábadt a szeme. Köszönjük azoknak 
a magánszemélyeknek, akik munká-
jukkal vagy felajánlásaikkal hozzájá-
rultak a gyerekek boldogságához.

Idén is ellátogatott a gyermekekhez
a Bársony Lovasudvar Mikulása
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A Tiszaalpári Lovas Egyesület is segítette
a Mikulás munkáját

A Tiszaalpári Lovas Egyesület im-
máron második alkalommal segített a 
Mikulásnak az ajándékok kiszállításban. 
A szülőknek illetve az egyesületnek kö-

szönhetően idén is sok, több mint 60 
kisgyermek kapta meg ajándékát a Miku-
lástól személyesen. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel jövőre is szolgálatba ál-

lunk, mert a gyerekek mosolya minden-
nél többet ér. Ez úton szeretnénk megkö-
szönni mindazok kedvességét, akik egész 
évben támogatták az egyesület munkáját.

Ringató foglalkozás a
Baba-mama klubban

November 10-én Ringató foglalkozást szerveztek a 
könyvtárban, melyet dr. Szabóné Csikai Ágnes vezetett. A 
közös éneklés, mondókázás, játék főleg az anyukák számára 
adott mintát, hogy hogyan kezdjék a családban a kicsik zenei 
nevelését. Néhány hangszer (gitár, furulya, triangulum) is 
megszólalt élőben, amit a kicsik nagy érdeklődéssel figyel-
tek. A helyi Baba-mama klub minden hónap második pénte-
kén gyűlik össze, ahol a védőnők és a szülők megoszthatják 
egymással tapasztalataikat, emellett a piciknek lehetősége 
nyílik a közös együttlétre, játékra más gyermekekkel is.
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Új könyvek
a könyvtárban

Cassandra Clare: Az angyal
Elena Favilli: Esti mesék lázadó 
lányoknak
Jamie Freveletti: A Genf-straté-
gia
Jenny Han: A fiúknak, akiket 
valaha szerettem
Margot Kässmann: Reformáció 
ábécé
Jen Klein: Rád hangolva (LOL)
Leslie L. Lawrence: Matrjoska és 
az őrült szerzetes
Zdenek Miler: A vakond karácso-
nya
Oravecz Lizanka – Orosz Ildikó: 
Lizanka
Julia Quinn: Szerelem postafor-
dultával
Rick Riordan: Percy Jackson 1. – 
A villámtolvaj
Rick Riordan: Percy Jackson 2. – 
A szörnyek tengere
Rick Riordan: Percy Jackson 3. – 
A titán átka
Rick Riordan: Percy Jackson 4. – 
Csata a labirintusban
Rick Riordan: Percy Jackson 5. Az 
utolsó olimposzi
Nora Roberts: Az éj leple alatt
Geoff Rodley: Claudia és James 
felforgatják New Yorkot
Danielle Steel: A kitüntetés
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Cserkó vegyesbolt
Kínálatunk:
friss pékáru, friss tejtermékek, zöldség-gyümölcs, tészták, konzervek, tisztálkodási 
szerek, háztartási vegyi áru, italok, édességek, állateledel, cukrászsütemény

Nyitva tartás: 
hétfőtől- péntekig: 5-20 óráig
szombat: 5-16 óráig
vasárnap: 6-14 óráig

Ünnepnapokon is nyitva tartunk 6-16 óráig! December 25-én 8-15 óráig tartunk nyitva!

3000 Ft feletti vásárlás esetén minden kedves vásárlónk sorsoláson vesz részt. A játék időtar-
tama december 1-től december 23-ig tart. Sorsolás december 24-én 12 órakor.

Házhozszállítást vállalunk! Minimum 1000 Ft-os rendelés esetén.
Lakott területen belül +200 Ft, lakott területen kívül +300 Ft. 

Telefon: 76/383-575, 30/942-03-04, 30/705-31-42
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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 szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves 
kiszolgálással várjuk vásárlóin-
kat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Bársonyos Biztonság
a munkahelyeken!

Vásároljon munkaruhát a ké-
szítőtől, lepje meg vele csa-
ládtagjait, barátait az ünne-
pek alkalmával. Egyedi stílus, 
megfizethető áron!

Ugyanitt megtalálhatók:
- munkavédelmi eszközök: munkacipők, mun-
kakesztyűk, hallásvédelmi eszközök, eső elleni 
védelem stb...
- importból származó új munkaruhák igen ked-
vező áron

Várjuk régi, és új vásárlóinkat!
Decemberben 10.000 Ft fölötti vásárlás esetén 
ajándékot adunk.

Címünk: Tiszaalpár, Bokrosi út 31. (Újfalusi 
sportpályával szemben)
Tel.: 76/424-010



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

           2017. december                                                             15. ol dal

In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 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.

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetésekleadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartásiidőben.A
hirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósem
milyenanyagi, jogi felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Tiszaalpár határában 0,5 hektár raj-
nai rizling szőlő eladó! Érdeklődni lehet 
a +36/76/424-386 telefonszámon vagy 
személyesen a Tiszaalpár, Esze Tamás 
u.18. szám alatt.

* Albérletet keresünk sürgősen! Tel.: 
20/517-47-57

* Eladó 400 V, 750 W-os, 2840/for. 
cirkula fűrész. Érd.: 06/20/491-7649

* Németországi húsüzembe betaní-
tott munkásokat keresünk. Tapasztalat 
és nyelvtudás nem szükséges. Kiutazá-
sát és szállását elintézzük. Fényképes 
önéletrajzokat várunk: husipar@citro-
mail.hu Bővebb információ: 0630/663-
0277

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

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

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

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

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás 
összkomfortos ház, 1750 m2-es föld el-
adó. Érd: 63/311-744 telefonon délutáni 
órákban.

* 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 összkomfortos 
bútorozott családi ház. Tel.: 30/253-84-
69.

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

* 3 kerekű kisbicikli és nagy kerék-
pár 24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 éve-
seknek való eladók. Tel.: 31/31-127-73.

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

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, 
kihúzható (alvásra is használható) ka-
napé fél éves garanciával eladó! Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukori-
cadaráló van eladó. Tel.: 76/424-290.

* Családi ház eladó! 120 m², ösz-
szkomfortos a Dobó István utca 21 
szám alatt. Irányár: 6.000.000,- Ft. Tel.: 
70/310-21-49.

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, 
borona, vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. 
Pintér Mihály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház 
Damjanich utca 2 szám alatt. Az épület-
ben 5 helyiség található emellett külső 
konyha, garázs és disznóól is van az 
épülethez. Az irányár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni:70/361-53-77

Akiket nagyon vártunk: 
Juhász Attila (anyja neve: 
Csiszér Patricia), Gábor 
Anna Róza és Gábor Noel 
Mihály (Miklós Zsuzsanna), 
Gál Julianna Panna (Farkas 
Piroska), Sárközi Anna (Se-
lyem Anikó), Nagyapáti Mia 
(Tarjányi Henrietta), Dorogi 
Szintia (Ajtai Natasa), Radu 
Tiberiu Alexandru (Viglási 
Alexandra), Barcsa Gábor 

(Gálfi Krisztina)
Akiktől búcsúztunk: 

Fásy Attiláné Bukros Viola 
(1938), Balázs Pálné Csi-
csely Zsófia (1922), Kür-
tösi László Ferenc (1947), 
Paphalmi Józsefné Panko-
vics Ilona (1921), Pálinkás 
Csabáné Hegyi Magdolna 
(1954), Konfár János (1937), 
Bukovai Józsefné Pozmann 
Irén (1947)

Anyakönyvi hírek



16. oldal                                                          2017. december


