
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában 2017. június 
24-én, szombaton került sor a tan-
évzáró és ballagási ünnepségre. 
A közeledő vakációt Taricska Sára 
2. a osztályos tanuló köszöntötte. 
Ezt követően Győri Istvánné igaz-
gatónő ünnepi beszédet mondott, 
majd a jutalomkönyvek átadásá-

ra került sor. A KLIK és a Pejtsik 
Alapítvány jóvoltából a kitűnő tanu-
lók és a kimagasló közösségi mun-
kát végzők kaptak könyvjutalmat.  
Dr. Halász Mátyásné, Anikó néni 
az éves ökoiskolai tevékenységért 
adta át a vándorserleget alsó tago-
zatban a 2. a, felső tagozatban a 
6.a osztálynak. 

Ünnepségünk örömteli pillanata 
volt, amikor Ivicz Lázár tanár úrnak 
gratulálhattunk abból az alkalom-
ból, hogy az Oktatási Minisztérium 
2017-ben arany díszoklevelet 
adományozott. A tanár úr ötven 
éve, 1967-ben kapta meg taná-
ri oklevelét a Szegedi Tanárképző 
Főiskolán. 1972-től tanított isko-
lánkban, igazgatóhelyettesi teen-
dőket is ellátott. Munkáját a pon-
tosság, a kiváló szakmai felkészült-
ség és áldozatkészség jellemezte.  
Ebből az alkalomból köszöntötte őt 
iskolánk igazgatója és Dr. Csernus 
Tibor, a Pejtsik László Alapítvány 

elnöke. Gratulálunk és további jó 
egészséget kívánunk!

A ballagási műsor keretén belül 
elsőként a ballagtató osztályok 
nevében a ballagó nyolcadikosok-
tól búcsúzott Ladányi Kendra 7.a és 
Soós Ádám 7.b osztályos tanuló. 

Folytatás a 2. oldalon.

Tanévzáró és ballagás az iskolában
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Folytatás az első oldalról.
Majd a búcsúztatók tarisznyát és 

virágot adtak át a végzős tanulók-
nak, illetve a vendégek átadhatták 
virágaikat a ballagóknak.  A 8. osz-
tályosok nevében Kelemen Dániel 
8.a és Bársony Bianka 8.b osztályos 
tanuló búcsúzott, felidézve a nyolc 
év során megőrzött pillanatokat, vic-

ces emlékeket. A végzős diákok tab-
lóképpel és virággal köszönték meg 
nevelőiknek a 8 éves munkájukat. A 
8. osztályosok emlékszalagot tűztek 
iskolánk zászlajára, majd átadták a 
zászlót a hetedik osztályosoknak. 
Az osztályfőnökök, Maróti Pál, Dr. 
Halász Mátyásné, Bondár Enikő jel-
képesen útjukra bocsátották tanuló-

ikat. Az elszálló galambok az isko-
lánkból új útra induló diákokat jelké-
pezték. Ezt követően a nyolcadiko-
sok utoljára végigjárták a folyosókat, 
és elbúcsúztak az iskolájuktól.

A bizonyítványosztást követően 
pedig mindenki boldogan kezdte 
meg a jól megérdemelt nyári szü-
netet. 

Tanévzáró és ballagás az iskolában

Évzáró gálaműsor az iskolában

Iskolánkban először került meg-
rendezésre a Kulturális Évzáró Gá-
laműsor, amely a diákok tehetségét 
mutatta be és a pedagógusok lelkes és 
aktív munkáját a hétköznapokban. Az 
Évzáró Gálán Suba Jánosné igazgató-
helyettes asszony köszöntötte a meg-

jelenteket néhány kedves gondolattal. 
A Gálaműsor során betekinthettek 
a szülők, hozzátartozók, meghívott 
vendégek az iskola mindennapi életé-
be. Ízelítőt kaphattak a gyerekek sza-
badidős tevékenységeiből, amelyeket 
fotókon megörökítve paravánokon 

tekinthettek meg. A műsorszámokból 
kiderült hányféle területen tehetsé-
gesek tanítványaink. Énekes, táncos, 
versmondós, hangszeres, mondókás, 
jelbeszédes produkciókkal kápráztat-
ták el a közönséget. 

A műsor házigazdái Bartáné Füle 
Bianka és Fehér Emil voltak, akik 
kezdő profizmussal konferálták fel a 
műsorszámokat és „állták” a hőséget 
a színpadon.

Köszönetünket fejezzük ki a felké-
szítő nevelőknek, osztályfőnököknek 
és a szervezőknek, illetve a főszerve-
zőnek Ürmösné Csányi Évának, hogy 
létrejöhetett ez a rendezvény. Köszö-
net a gyönyörű dekorációért Bodor 
Melindának, Somodi Idának, Fekete 
Barbarának.

Szeretnénk minden kedves ven-
dégnek megköszönni, hogy megnéz-
ték a gyerekek műsorait, amelyre oly 
sokat készültek és izgalommal várták, 
hogy előadhassák. Bízunk benne jól 
érezték magukat ezen a meleg, csodás 
délutánon. 

Bartáné Füle Bianka
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2017. június 9-én Gyermek- és csa-
ládi nap került megrendezésre iskolánk-
ban a Diákönkormányzatot segítő peda-
gógusok szervezésében. 

Rengeteg élménnyel gazdagodhattak 
a gyermekek a változatos programok ál-
tal. Nagy sikert aratott a Gabitriál Ke-
rékpárbemutató show. Közlekedési szi-
mulátorokat és számítógépes ügyességi 
játékokat próbálhattak ki a gyerekek. 
Egy perc és nyersz keretében játékos 
feladatokat oldhattak meg. Csillámtet-
kót készítettek a gyermekeknek a pe-

dagógusok. A tanulók kézműves fog-
lalkozásokon gyöngykarkötőt, gólyát, 
vesszőkarkötőt alkothattak. Gólyalá-
bazhattak és népi játékokat játszhat-
tak. Az óriásbuborék fújás rejtelmeivel 
ismerkedhettek meg, valamint tánc- és 
énektehetségüket is megmutathatták.  

Játékokat: rodeóbika, ping-pong, 
csocsó, ugrálóvár, csúszda, viharsátor 
próbálhattak ki a tanulók. 11-es rúgó 
versenyen és célba dobásban, célba lö-
vésben mérhették össze tudásukat.

Az izgalmas női és férfi tanár-diák 

kézilabda mérkőzéseken nagyon sok 
gyermek és szülő  szurkolt tanulótársai-
nak és tanáraiknak.

Köszönjük szépen a lebonyolításban 
és anyagi támogatásban nyújtott segít-
ségét iskolánk pedagógusainak, dolgo-
zóinak, a Kecskeméti Tankerületi Köz-
pontnak, Szülői Munkaközösségnek, 
Tiszaalpár Önkormányzatának, Kovács-
né Kovács Andreának, Gergely Ramó-
nának, Czinegéné Kiss Andreának és a 
Diákönkormányzatnak.

Kalmárné Palásti Mónika
Diákönkormányzatot

segítő pedagógus

Gyermek- és családi nap az iskolában

Erdei óvoda: 2017. június 19-23.
Mi is az erdei óvoda? Ez egy olyan 

hely, ahol az óvodások szinte az egész 
napot természeti környezetben töltik. 
A foglalkozásokon több napon keresz-
tül kerülnek a gyerekek életszerű, ak-
tív kapcsolatba a természettel. Azt is 
mondhatnánk, hogy az óvodai életet 
„kivisszük” a természeti, vagy épített 
környezetbe, annak napirendjével, szo-
kás-, szabályrendszerével együtt.

Vonattal indultak a gyerekcsoportok 
a Tőserdei minősített Kontyvirág Erdei 
Óvodába, ahol az egész napot töltötték. 
Szülői segítséggel megoldottuk a gyer-
mekek étkeztetésének megszervezését. 
A foglalkozásokat Bártol Réka az erdei 
óvoda pedagógusa vezette. A délelőtti 
tevékenységek a rovarok, madarak té-
maköréhez igazodtak. Interaktív játé-
kok, erdei séták, megfigyelések, rovar-
gyűjtés, bogárvizsgálat, „fészeképítés” 
stb. szerepeltek a délelőtti napirend-
ben. A délutáni pihenőt is itt töltöttük. 
A madárdalos erdőben a madár-, ill. 

bogármese után sokan el is aludtak. A 
délutáni foglalkozás és uzsonna után él-
ményekkel telve utaztunk haza a vonat-
tal, majd reggel ismét a vasútállomáson 

találkoztunk. Az Erdei Iskola költségeit 
alapítványi pénzből, valamint a hulla-
dékpénzből tudtuk fedezni.

Ignácz Tiborné
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Waldorf babakészítő tanfolyam

A KÖNYVTÁR
júniusi

könyvbeszerzései
Caroline M. Sheene: Zsírégető 
program
Lajos Mari: 99 sajt- és tojásétel
Thuróczy Gergely: A megtalált tra-
gédia
John Grisham: A súgó
Timothy Snyder: A zsarnokságról 
– Húsz lecke a huszadik század
Bartos Erika: Bogyó és Babóca ün-
nepel
Audrey Carlan: Calendar Girl – Jú-
lius-augusztus-szeptember
Csukás István: Évszakom a szere-
lem
Sabrina Jeffries: Mire vágyik egy 
herceg?
Jussi Adler-Olsen: Szelfik
Eleanor Moran: Titok
Camilla Läckberg: Az idomár
Amanda Quick: Hazugságok kert-
je
Arnaldur Indridason: Kihantolt bű-
nök
Claire Douglas: Lány a mólón
Colleen Hoover: Maybe Someday 
-  Egy nap talán

2017. június 16-án és 17-én 2 napos 
Waldorf babakészítő tanfolyamon vehettek 
részt községünk ügyes kezű lányai, asszo-
nyai. A tanfolyamot Varga Edit, kecskeméti 
Waldorf babakészítő koordinálta, aki a Ti-
szaalpári Alkotó Kezek Egyesület meghí-
vására érkezett hozzánk. A két nap alatt ös-
szesen 8 baba készült el a Művelődési Ház 
kamaratermében. 

Mitől különleges egy Waldorf baba?
Ez a baba egy speciális, azonban mégis 

természetes anyagból készül, gyapjúval van 
megtöltve. Közel 1,5 nap kell egy ilyen baba 
elkészítéséhez. Minden baba más, a mondás 
úgy tartja, hogy minden baba hasonlít annak 
készítőjére, hiszen a belevarrott személyes 
tárgyaktól válik egyedivé. 

Az ősz folyamán ismét lesz egy hasonló 
jellegű foglalkozás, melynek keretében Wal-
dorf mackót készíthetnek az érdeklődők!

2017. június 9-én Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Tiszakécske Rendőrőrs által készített 
Tiszaalpár Nagyközség közbiz-
tonsági helyzetéről, a Kecskeméti 
Rendőrkapitányság közbiztonság 
érdekében 2016. évben tett intézkedé-
seiről, az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfo-
gadta.

Ezen az ülésen tárgyalták a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába 
járó gyermekek utaztatását, mely által az a 
döntés született, hogy a képviselő testület 
a gyermekek óvódába való szállítását és 
hazaszállítását biztosító, a település meg-
határozott buszmegállóit érintő reggeli 
és délutáni buszjárat megszüntetését kéri 
a 2017/2018-as nevelési év kezdetétől, 
2017. szeptember 1-jétől.

A Képviselő-testület a 41/2017. 
(II.22.) Kth. határozata a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda dajka létszám-
keretét 1 fővel csökkentette 2017. június 
30-ai határidővel. A Képviselő-testület 
engedélyezte, hogy a fent megjelölt lét-
számcsökkentés határideje 2017. decem-
ber 19. legyen.

Tiszaalpár  Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő- testülete 
a 2016-ban megnyert adósságkon-
szolidációban nem részesült települési 
önkormányzatoknak kiírt pályázati kon-

strukciót az alábbi tartalommal módosí-
totta:

A felújítandó utcák: Kinizsi Pál 
u. (Jókai M. u. - Zápolya u. között), 
Kinizsi Pál u. (Zápolya u. - Bethlen G. 
u. között), Bethlen Gábor (Kinizsi P. 
u. vége), Toldi Miklós u., Köztársaság 
u. (Újfalu felöli rész), I.Géza király u. 
(Toldi u. - Köztársaság u. között), I.Géza 
király u. (Köztársaság u. - Móricz Zs. 
u. között), I.Géza király u. (Móricz Zs. 
u. - Csokonai u. között)- FÉLPÁLYA, 
Thököly u. (Móricz ZS.- Köztársaság u. 
között), Thököly u. (Arany J. u.- Zrínyi 
M. u. között), Thököly u. (Csokonai u.-
tól Móricz Zs. u. felé), Bocskai u. (Dózsa 
György- Hunyadi J. közötti szakasz), 
Esze Tamás u. (Bajcsy-Zs. u. - Thököly u. 
között), Új u., Jókai u. (Dobó I. u. - Mikes 
K. utca között), Balassa Bálint u., Bajcsy 
Zsilinszky u. (Hunyadi J.u- Csokonai 
Vitéz Mihály u. között), Rákóczi u. 
folytatása a Tisza-part felé, Mikszáth 
Kálmán u., Munkácsy Mihály u., Mikes 
Kelemen u., Könyves Kálmán tér, Zrínyi 
Miklós u., Vásárhelyi Pál u., Erkel Ferenc 
u., Bethlen Gábor u., Gróf Széchenyi 
István u. (Árpádtelep), Wesselényi Miklós 
u. (Árpádtelep), Kisfaludy Károly u. 
(Árpádtelep), Bánk Bán u. (Árpádtelep), 
Árpád tér (Polgármesteri Hivatal előtt), 
Alkotmány u. (Tiszatáj vendéglő előtt)- 
FÉLPÁLYA, Hétvezér u., Damjanich 
János u., Szabadság u., Liszt Ferenc u.

Testületi hírek

Fotó: gledita.hu
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Tiszaalpári a Spartan Race versenyen
Tiszaalpárt Kis Dávid képviselte a 

Spartan Race Super megmérettetésen 
június 17-én, Kazincbarcikán, Dávid 
Open kategóriában a 2800 nevező kö-
zül a 141. lett. Összesítésben pedig kb. 
5000 fő közül a 328. helyen végzett. 
Jelenleg 4 fős csapattal a július 15-i, 
szlovákiai Spartan Race Ultra Beast-re 
készül. 

Mit takar ez a verseny magában?
A Spartan Race felnőtt kategóriája 

négy fő versenytípusból áll:
A kezdőké a Sprint verseny. Ez a 

Spartan legrövidebb távja, ahol több, 
mint 5 km-es távot és 20 feletti akadályt 
kell a versenyzőknek leküzdeniük. A táv 
saját tempóban teljesíthető. Ha egy aka-
dályon nem tud valaki túljutni, akkor 30 
burpee (a négyütemű fekvőtámaszhoz 
hasonló gyakorlat- a szerk.) ismétlést 
kell teljesítenie a tovább lépéshez.  

Aki a haladóbbak közé tartozik, azo-
ké a Super verseny, ahol a teljesítendő 
táv meghaladja a 13 km-t, amelyen 25-
nél is több akadály van, a terep pedig 
gyakran igen kemény.

A harmadik (itthon a legnehezebb) 
a Beast. Itt több, mint 20 km-es táv és 
30 feletti akadály áll a bátor jelentkezők 
útjába. Létezik egy úgynevezett negye-
dik, Ultra Beast kategória (Beastnél is 
nehezebb), amit Magyarországon nem 
is rendeznek, hiszen kevés az itthoni te-
rep adottság hozzá. Az Ultra Beastre a 
profik jelentkezését várják.

A sportágban van egy gyermek ka-
tegória, ennek neve Spartan Kids ver-
seny. A legkisebbek 4 korcsoportban 
versenyezhetnek 750-2500 méter hos-
szúságú pályákon. Itt a hangsúly a csa-
patmunkán és a szórakozáson van, illet-
ve hogy kellően sárosak legyenek.

Dávid beszámolt arról, hogy Ka-
zincbarcikán a Super verseyen 15 km-t 
kellett megtennie, 510 m-es szintemel-
kedéssel, 25 akadállyal. A szervezők ne-
gyed óránként indítottak 250 verseny-
zőt. Az ő rajtunknál eleredt az eső, ami 
megnehezítette a terepet is. A csapatuk - 
akivel a szlovákiai versenyre készülnek 
- a TVSE Küzdősportok (Tiszakécske) 
edzői: Törőcsik Tibor, Varga János és 
Horváth Zoltán. Szlovákiában a csapa-
tukkal az Ulra Beast versenyen fognak 
indulni, ami kb. 50 km-t, 2000 m, szint-

emelkedéssel, közel 60 akadályt foglal 
magába. „Ide nem elég csak a tréning, 
fejben is ott kell lenni (nem mindegy, 
hogy milyen és mennyi italt, ételt, vi-
tamint viszel magaddal, illetve, hogy 
hogyan osztod be helyesen az erődet, 
milyen szerelést viselsz.” – nyilatkoz-
ta Dávid. A szlovákiai verseny közel 
12 órás lesz, amelyre a felkészülésük 
nagyobb része a box edzéseken zajlik, 
ahol nagy szerepet kap a futás és a kar-
diózás. Ilyen edzések után kimegy a 
csapat pluszban 10 kilométert futni. A 
kinti versenyen lévő szintemelkedésre, 
néhány magasabban lévő akadályra, 
itthon az Alföldön nincs lehetőségük 
felkészülni. Dávid elmondása szerint 
a folyamatos box edzések miatt jó erő-
ben, jó kondiban vannak, így csak tesz-
telgetniük kell a felszerelésüket és a vi-
taminokat. Véleménye szerint érdemes 
a verseny előtt videókat nézni, melyben 
látni lehet az akadályokat, amelyekre 
fel kell készülni. 

Dávid nem csak ebben a sportágban 
versenyez, hanem a Sandában is, ahol 
az országos versenyen 1. helyezést ért 
el.

Mit kell tudni a Sandáról?
„A sanda egy szabályrendszer, amit 

leginkább a Kick boxhoz hasonlítanék, 
igaz itt nem ring van, hanem pást, amiről 
nagyot lehet esni. Pontot kapsz az ellen-
fél földre viteléért is, viszont földharc 
már nincs. Amatőr szinten kötelező a 
védőfelszerelés. A Sandát itt két fő rész-
re lehetett bontani Light Contact, illetve 
Full Contact. Ez magáért beszél, Light 
esetében a pontozásra mennek rá, nem 
üthetsz /rúghatsz erőből, mert meginte-
nek érte. Én Full Contactban indultam 
az országos versenyen. Egy meccs 2 
nyert menetig megy. Egy menet 2 perc 
aktív küzdelem, tehát egy menet akár 4 
perces is lehet. A régi Erőtér mozgás-
központban kezdtem el ezt a sportot a 
box mellett. Versenyfelkészülésben volt 
heti 4-5 box edzés, illetve 2 Sanda edzés. 
Nagyon kemény időszak volt, rengeteg 
edzéssel, de élveztem, megérte. Boxol-
ni akkoriban Varga János és Hegedűs 
László tanított. Itt tanultam meg ütni. 
Sanda edzésen Bőszény László taní-
tott a rúgásokra, különböző földrevite-
li technikákra, illetve ezen az edzésen 

a nyújtások is nagy szerepet kaptak. 
Sanda edzésen szerencsére nagyon jó 
edzőpartnereim voltak, Varga János, és 
Kozák Róbert személyében, akiknek 
korábban már voltak kiemelkedő ered-
ményeik Sandában is (Jani egészen az 
Európa-bajnokság 3. helyezéséig vitte). 
Ilyen emberek mellett nagyon jó volt 
a tanulás. Egyébként mindenkivel jó, 
baráti a kapcsolatom, szinte családias a 
hangulat. Ez nagyon fontos, azért, hogy 
jó legyen a csapat. Az országos baj-
nokságon 70 kg-ba neveztem, 75 kilós 
létemre, szóval az utolsó hetem abból 
állt, hogy lefogyjak 5 kilót, de erőm is 
legyen. Sikerült, 69,2 kg-val mérlegel-
tem. A verseny Mezőtúron volt április-
ban. A HK F - Magyar Tradicionális 
Kung-fu és Wushu Szakszövetség kere-
tein belül, ahol fegyveres, pusztakezes 
formagyakorlatok (Wushu), illetve küz-
delmi Sanda Light/Full versenyek vol-
tak. Egy budapesti és egy mezőtúri kick 
box versenyző ellenfelem volt. Sikerült 
mindkettőt legyőznöm, ezzel megnyer-
tem az I. Országos bajnokságot. Egy 
nyert országos bajnoksággal nagyon jó 
esélyem lesz megnyerni a magyar baj-
nokságot, ami októberben lesz, bár még 
nem biztos, hogy eljutok a versenyre.”

Sok sikert kívánunk ezúton is Dá-
vidnak mindkét sportághoz, és gratu-
lálunk az eddig elért eredményeihez! 
Csak így tovább, köszönjük, hogy ez 
által is öregbíted településünk nevét az 
ország határain belül és azon túl is!
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Búcsú Tímár Béláné Ilonka nénitől

Ilonka néni a helyi Árpád Fejede-
lem Nyugdíjas Klub és a Bársony Mi-
hály Népdalkör tagja is volt. Nagyon 
sokan ismerték, becsülték és szerették 
őt, illetve azért, amit a közösségért, a 
művészetért tett. Számtalan rendezvény 

közkedvelt fellépője volt, több országos 
nyugdíjas versenyen szerepelt, sokszor 
megszerezve az első helyet a megmé-
rettetéseken. Szavallataival, humoros 
előadásaival olykor az öröm, olykor a 
bánat miatt csalt könnycseppet a sze-
münkbe.  Ezúton búcsúzunk Ilonka né-
nitől Kása Andrásné szavaival, s azzal a 
verssel, amelyet maga Tímár Béláné írt. 
Ég Önnel Ilonka néni! Isten nyugosz-
talja!

„Itt állunk mind, úgy hallgatunk. Mit 
mondhatnánk? Nincs szavunk. Szíved 
nem él, hova lettél? A hosszú útra el-
mentél. Már csak emlék, kedves a kép. 
Úgy nevettünk, nem is oly rég. Most 
búcsúzunk, most sírhatunk. Nem ölel át 
már két karunk. Sötét a sír, mely bezár. 
De mi nem felejtünk el, hisz bennünk 
élsz tovább. Megrendülten gondolunk 
rád, nem hisszük el, hogy nincs tovább. 
Lehunyt szemed nem láthatja már, hogy 
mennyit gondolunk reád. Te kint alszol 
már a néma sírba, de nekünk eszünkbe 
jutsz sokszor. Nem vagy többé, nincs 
ilyen más, mert te egyetlen, egyedi em-

ber voltál! Nyugodj békében drága Ica 
néni.”

Timár Béláné: Szülőfalum
Szép vagy Alföld,
Petőfi ezt írta róla,
Ezt írtam én is,
Hiszen én vagyok az egyik lakója.
Szőke Tisza partján
 Nem is olyan messze,
 Van egy kis falu,
Még itt él a szívemben
 Szülőfalum akácvirágos tája, 
Ide húz a szívem,
Büszke vagyok rája.
Egyenes utcáin, ha végignézek
Eszembe jutnak a régi szép emlékek.
Itt születtem, itt voltam kisgyermek
Itt nevelt fel anyám, itt írtam az első 
betűket.
Itt éltem, soha nem bántam meg,
Hogy innen el nem mentem.
Az éltetem során bármerre is jártam,
Csak akkor voltam boldog,
Mikor hazataláltam.
Akácvirág illata bódít el engem,
Drága szülőfalum, soha nem feledlek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Tímár Béláné
(Papp Ilona) 

temetésén megjelentek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban együtt éreztek.

Sztakó család

Egyházi sorok
Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat minél előbb, de 
legalább esküvőjük előtt 3 hónappal 
jelezzék a plébániákon.
Keresztelési lehetőségek: Alpári 
templomban  július 8-án, szombaton, 
10:00 órakor, az  Újfalui templomban 
15-én, szombaton, 10:00 órakor.

Együtt egymásért – Akadálymentes 
Nap a Népfőiskolán

Az idei volt a 17. Akadálymentes Nap, 
melyet a Lakiteleki Népfőiskolán ren-
deztek. Az idei rendezvényen is több 
mint ötszázan vettek részt. A program az 
esős időre való tekintettel a Népfőiskola 
új lakodalmas házában vette kezdetét, 
ahol ökomenikus istentiszteletet tartott 
Bagi Ferenc lakiteleki katolikus plébános 
és Gáll Károly abonyi református lel-
kész. Az egybegyűlteket Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke köszöntötte, 

majd beszédet mondott Kovács Ágnes, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségének elnöke, valamint 
Hanó Mihály, a Bács-Kiskun Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének el-
nöke. A programban különböző telepü-
lések mutatkoztak be verssel, tánccal és 
énekszóval is. Őket követte a Magyar 
Örökség Díjas Kárpátaljai CREDO ver-
séneklő együttes, a Lakiteleki Tűzoltó-
zenekar, és Radics Sándor Európai Unió 
Nagydíjas mestercimbalmos műsora. 
Minden évben az egyik legjobban várt 
műsorszám a Gördülő Tánccsoport (ke-
rekesszékes tánccsoport) műsora, idén is 
hatalmas tapssal jutalmazták a nézők a 
Gördülők táncát. A nap során lehetőség 
nyílt kenyérlángos, bográcsos marha-
pörkölt kóstolására, de sokan próbálták 
ki a tombolát is. Az érdeklődők e napon 
ingyenesen megtekinthették a Zöldház 
Rajzstúdió és a Karikatúra tábor alkotása-
it is. Jövőre ismét várja a Népfőiskola az 
Akadálymentes Napra az érdeklődőket!



Ebben az esztendőben is, a hagyomá-
nyokhoz híven július első hetében került 
megrendezésre Kanalas János nyári ko-
sárfonó tábora. A július 3-tól július 6-ig 
tartó tábor résztvevői között akadtak 
ismerős arcok, visszatérők, de mindig 
vannak új jelentkezők is, akik az ország 
több pontjáról érkeztek községünkbe. 
Idén 26-an fonták a kosarat 5 napon ke-
resztül a régi alpári varroda helyén.  A 

2017-es tábor volt a 20. Kosárfonó tábo-
ra Jani bácsinak, amelyet 10 éve hozott 
haza Tiszaalpárra. Kanalas János 1999-
ben kapta meg a Népi Iparművész címet, 
majd 2014-ben pedig a Népművészet 
Mestere címet vehette át. Több mint 50 
éve űzi a kosárfonás mesterségét, annak 
ellenére, hogy egyre kevesebben vannak 
az országban azok, akik ezt a mestersé-
get szakmájukként, s hivatásukként űzik. 

Jani bácsi szerint „titka” abban rejlik, 
hogy csak minőségi munkát ad ki a kezei 
közül, s ezt próbálja átadni mindazoknak, 
akik megfordulnak nála minden évben, az 
általa szervezett táborban. Teszi mindezt 
több, mint 20 éve a Duna-Tisza közi Nép-
művészeti Egyesület segítségével. A két 
évtized alatt már közel 300 ügyes kezű 
ember fordult meg táborában, ahol nem 
csak kosárfonást, hanem szalmafonást 
is tanulhatnak a résztvevők Csáki Ildikó 
szalmafonó segítsége és útmutatása által. 
Reméljük a jövő esztendőben is minél 
több ügyes kezű, vállalkozó kedvű jelent-
kező lesz Jani bácsi táborába.
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Megkezdődött a XXIV. Tiszaalpári Alkotótábor

2017. július 3-án a megnyitó va-
csorával kezdetét vette az idei Tiszal-
pári Alkotótábor (TAT) Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának szer-
vezésében. Az idei táborozók 20-an 
vannak, a többségük Budafokról a Mé-

száros László Képzőművészeti Körből 
és Kiskunfélegyházáról a Holló László 
Képzőművész Körből érkezett.  A bu-
dafokiak vezető művésztanára Neuber-
ger István, a félegyháziaké pedig Török 
Tamás. Az alkotók nagy része visszajá-

ró vendég, jól ismerik már községünk 
tagjait, s látnivalóit. Az első napon a 
konyha éttermében találkoztak az al-
kotók Biczók Mihály főszervezővel és 
dr. Vancsura István polgármesterrel. A 
táborozók a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvodában vannak elszállásolva, 
napközben pedig a Kádár Lajos Közös-
ségi Házban alkotnak. A jövő esztendő 
nagy esemény lesz a tábor életében, 
hiszen 2018-ban kerül megrendezésre 
a XXV. Tiszaalpári Alkotótábor. Ebben 
az évben már megkezdődött a jeles ese-
ményre való hangolódás, hiszen a Mű-
velődési Házban már elkezdték a 24 év 
alatt készült munkák felderítését, szor-
tírozását. Van olyan művész, aki már 
elkezdte a plakett készítését, hogy azzal 
elkészüljön a következendő esztendő-
re. Az idei Alkotótábort záró kiállítás 
2017. július 15-én lesz a helyi Termelői 
Piacon.

Idén is fonták a kosarat Kanalas János táborában



8. oldal                                                                 2017. július

Sportegyesületi hírek
Múlt szezon, jövőkép…
„Igazából az ősz és a tavasz össze-

hasonlításában nem sok különbség van, 
hiszen 15 pontot gyűjtöttünk ősszel és ta-
vasszal is. Tehát 30 pontot szereztünk, ez 
a 11. helyre lett elég. Nagyon sok problé-
mánk volt, kevesen vagyunk. 3 mérkőzés 
volt, amin nem bírtunk kiállni, csak 10 
emberrel, hozzáállási problémák vannak 
a csapatnál azt látom, de megpróbálunk 
ezen változtatni. Leültünk a játékosok-
kal beszélni. Tavasszal sokkal több gólt 
kaptunk, mint ősszel. Nagyon sokszor 
beleszaladtunk 8-9 gólos vereségekbe. Ez 
abból is adódott, hogy volt, amikor nem 
voltunk elegen, vagy pont 11-en voltunk. 
A képességek nincsenek azon a szinten, 
hogy tudjuk pótolni a standard játékosokat, 
de dolgozunk rajta. A nyáron úgy néz ki, 
hogy 3-4 játékost sikerül az ifjúsági csa-
patba igazolni. Egyet Csongrádról, Török 
Szabolcs visszatér Kunszállásról és ha jól 
alakul 1-2 játékos fog átkerülni Kiskun-
félegyházáról az ifi csapatba. Ők nagyon 
fiatalok 15-16 évesek. Megpróbálunk erre 
építeni, ha minden jól alakul, akkor sike-
rül 2 évig együtt tartani őket. A következő 
évben szeretnénk a 6. körüli helyet megcé-
lozni, és amikor utolsó éves lesz nagy ré-
szük, megpróbáljuk a dobogót elérni, ami 
szerintem benne is van ebben a csapatban. 
Idén is sikerülhet, ha a hozzáállást sikerül 
megváltoztatni, motiválnunk őket.” – nyi-
latkozta Bakos István

„Az elnökség azt a célt tűzte ki maga 
elé, hogy a kiesést elkerüljük. Nem is volt 

ilyen helyzetben a csapat, hogy veszély 
érte volna őket. További feladatként tűztük 
ki, hogy hazai játékosok játszanak a tisza-
alpári csapatban, s ennek függvényében a 
vidéken játszó alpári játékosokat igazoljuk 
haza. Illetve azokat a játékosokat, akik a 
közelmúltban valamilyen okoknál fogva 
abbahagyták a játékot keressem meg és 
beszéljek velük, hogy miért hagyták abba, 
és hogyan tudnánk visszahozni őket újra 
játszani. Valamilyen formában próbáltunk 
egy olyan játékstílust kialakítani, ami a 
következő bajnokságba elegendő lesz arra, 
hogy jobb eredményt tudjunk elérni a hazai 
játékosokkal. Hazaigazoltunk 4 játékost a 
félegyházi Vasutastól, viszont a Honvéd-
ben lévő játékosunkat – Borsi Sanyit nem. 
A Vasutastól 4 játékost visszaigazoltunk, 
de csak Túri Zsolt végzett edzésmunkát, il-
letve Németh Sanyi eljött a meccsekre, de 
edzést nem vállalt. Elég kevés létszámmal 
dolgoztunk, ami bíztató volt, hogy elkezd-
tük a munkát 8-9-10 fővel, ami leapadt 4-
5 főre. Azzal a részével a csapatnak, aki 
edzésmunkát vállalt, azokkal maximálisan 
elégedett vagyok, meglátszott a csapatmér-
kőzéseken. Ami nagyon meglátszott ebben 
a csapatban, az hogy tartása lett a csapat-
nak, akkor is, amikor hátrányba kerültünk, 
tudtak jól teljesíteni. Amit még el kell mon-
danunk a játékról, az az, hogy mérkőzésről 
mérkőzésre fejlődtünk, két olyan mérkő-
zésünk volt, amiben alárendelt szerepelt 
játszottunk, az egyik a Félegyházi Honvéd 
volt, a másik ilyen az utolsó fordulóban 
Városföld volt. 17 pontot szereztünk ebben 

a szezonban. Vidéken a Kiskunmajsa elleni 
mérkőzésen 3-0-ra kaptunk ki, de amikor 
még 1-0-ra álltunk és hátrányban voltunk, 
próbáltunk egyenlíteni, ez is a csapat erejét 
mutatja. Több munkát kell elvégeznünk, 
pontosítanunk kell. Papíron 20 játékosunk 
volt, azonban a mérkőzéseken átlagban 12-
13-an, de volt, hogy csak 11-en jelentek 
meg. Hiányérzetem van az edzéslátogatók 
számával, többen voltak, akik edzés he-
lyett a lábtengót választották. Összesség-
ében úgy gondolom, hogy előre lépett a 
csapat elég sokat, erőben, csapategységben 
és mentálisan is, de természetesen van mit 
javítani. Nyáron van időnk a hibáinkat ki-
javítani, s remélem felismeri a csapat, hogy 
a hibák javításával mindig fejlődhetünk. ” 
– nyilatkozta Dudás György

Kézilabda szakosztály hírei
Az első évünket sikeresen befejez-

tük. Győzelmet nem szereztünk, de annál 
nagyobb motivációval kezdjük majd el 
a második évadot, hisz a szükséges rutin 
már megvan. Minden tiszteletet megérde-
melnek a játékosok, hisz a második félévet 
az edzőt nélkülözve, és egy igen rövid kis-
paddal játszottuk végig. Jövőre sok minden 
másképp lesz: új edző, új célok, több kon-
di, illetve több idő és figyelem jut majd a 
fiatalokra.  A szurkolóknak külön köszönet, 
akik vették a fáradtságot és kilátogattak a 
meccseinkre és buzdították a csapatot.  Ta-
lán nem is tudják, milyen sokat jelent ez 
nekünk. Jövőre is számítunk rájuk, és mi 
igyekszünk ezt egyre jobb játékkal és szo-
rosabb eredményekkel meghálálni.

Polgárőr érdemkeresztet kapott Baranyi János
Dunapatajon, a Szelidi-tónál rendez-

ték meg ebben az évben a XVII. Bács-
Kiskun Megyei Polgárőr és Családi 
napot. Bács-Kiskun megyében 117 pol-
gárőr egyesület működik közel négyezer 
taggal. dr. Fekecs Dénes az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnökhelyettese, megyei 
elnök köszöntő beszédében kiemelte, 
hogy a tavalyi év a fejlődés éve volt, mert 
nyolc új egyesület alakult a megyében, 
és több mint háromszáz polgárőr kapta 
meg az igazolványát. A megnyitó után 
kitüntetések kerültek átadására, melyeket 
dr. Túrós András, az OPSZ elnöke adott 
át. A július 1-i rendezvény keretein belül 
polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatát 
vehette át többek között Baranyi János 
tiszaalpári polgárőr is.  Ezúton is gratulá-
lunk az elismeréshez! Fotó: SzT
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Ötven évvel ezelőtt fejezték be az általános iskolát

1967-ben a tiszaujfalui általános iskola 
nyolcadik osztályában huszonöten fejezték 
be tanulmányaikat. Ötven év után újra ta-
lálkoztak. 

Tiszaalpáron a Tiszatáj vendéglőben 
gyülekeztek, sajnos tizenegyen már nem 
ünnepelhették meg az évfordulót, mert el-
hunytak. Ott volt viszont az osztályfőnökük 

dr. Hegedűs Andrásné, akkor még Tarjányi 
Mária néven szerepelt a tablón, mert nem 
volt férjnél. Öt fehér galambot is röptettek, 
utalván arra, hogy a galambok kirepülnek, 
akárcsak az emberek, de visszatérnek régi 
helyükre, régi iskolájukhoz. Az egyik szer-
vező, Novák Lajos személyigazolványát 
kitűzve várta társait. Amint azt elmondta, 
azért tette ezt, hogy mindenki felismerje. 
Később mindenki kitűzte személyigazolvá-
nyát. Előkerült egy régi favonalzó is, ami-
vel egykoron „körmöst” kaptak a helytele-
nül viselkedők. Az osztályfőnököt és egyik, 
még élő tanárukat, virágcsokorral köszön-
tötték. Természetesen a hölgyek is kaptak 
egy szál virágot, míg a férfiak erre a célra 
címkézett üveg bort vehettek át. Az egykori 
osztálytársak beszámoltak arról, mi történt 
velük fél évszázad alatt. Több órán keresz-
tül beszélgettek, és jó hangulatba búcsúztak 
el egymástól. SzT

Itt vagyunk újra ünnepelni. Az ablakon át 
sugárzó napfényben üldögélve, mosolyogva 
„ifjan, mint az ifjú nyár.” 
Az emberek, akik szeretik egymást, mindig 
keresik az alkalmat arra, hogy találkozzanak. 
A Nyugdíjas Baráti Körben ez már hagyo-
mány, hogy megünnepeljünk barátaink név-
napját. Nem is szeretnénk, ha ezek a hagyo-
mányok feledésbe merülnének. 
Ötórára gyülekeztünk, s gyerekes izgatott-
sággal vártuk Baráti Körünk vezetőjének – 
Kiss Imrének megnyitó szavait. Köszöntötte 
a meghívott vendégeket és a mi klubunk tag-
jait. Jövőnket is úgy látja Imre, hogy hiszünk 
a barátság összetartó erejében. 
Egyszerű, de igaz, szívhez szóló műsorral 
köszöntötték az ünnepelteket. Énekszótól és 
citerák hangjától volt hangos a szépen díszí-
tett, terített terem. Versekkel Papné Marika, 
Kovácsné Marika, Barcsikné Klárika és De-
meterné Nusika köszöntötte fel az ünnepel-
teket. 
Fényt hozott az életünkbe Kővágó Karina 
gimnazista üdvözlő verse, s az idősek szo-
kásainak tréfásan megfogalmazott, kicsit 
vicces bemutatása, amiben bizony magunkra 
ismertünk. Tapssal jutalmaztuk. Bende Lili 
3. osztályos kislány, gyönyörű hangjával 
kápráztatta el a hallgatóságot, csengő, tisz-
ta hang a népdalnál, és az „Ismerős arcok” 
együttesének gyönyörű dalával lopta be szí-
vünkbe ezt a tehetséges kislányt. A műsor 
végén a nőket virággal, a férfiakat dobozos 
sörrel köszöntötték fel. Az ilyen összejövete-
lek csodálatosak. Nem számít, milyen idősek 
vagyunk, hogy milyen évszak van. Csak az 
számít, hogy érzéseinket, érzelmeinket, tisz-
ta szívvel adjuk át egymásnak. A műsor után 

neki láttunk a finom vacsora fogyasztásához. 
Csend is lett, csak Szórát Jani barátunk CD-
jét hallhattuk, melyről a barátaink éneke szólt 
hozzánk. A vacsora elfogyasztása után meg-
szólalt a fülünknek oly jól ismerős hegedűs 
és szintetizátor hangja. Baranyi Jancsi és ifj. 
Barna Sanyi keze alatt. Ceglédi Laci sem 
maradt adós gyönyörű hangjával. A minden-
napok feszültségeit tánc közben elfeledjük, 
ezért hát táncolni kezdtünk. Örülünk egymás 
közelségének. Eszünkbe sem jut, hogy fáj va-
lamink, a zene, a tánc, gyógyír számunkra. 
Jókedvünket tetézte, mikor Kálmán Pali „ma-
sinisztánk” megfújta sípját, indítva a vonatot. 
El is indult csodavonatunk, visszaröpítve 
bennünket gyermekkori emlékeink közé. A 
guggolás már nem ment, de a sima lépése-
ket még bírta a lábunk. A sok tánc után, hogy 
lábaink is pihenjenek szusszantunk is egyet, 
kezdődött a tombola sorsolása. Végül a tom-

bolán mindenki nyert valamit. Jót derültünk 
a sikereken és a sikertelenségeken is. Ugye 
milyen kevés kell, ahhoz, hogy derű költöz-
zön szívünkbe. Kielemezve nyerési és nye-
retlenségi stratégiánkat, s a lábaink is pihen-
tek, újra táncra perdültünk. „Ha nem akarsz 
megöregedni, tarts a fiatalokkal!” Hál Isten-
nek a mi baráti körünkben is sok fiatal nyug-
díjas, így illik nekünk hozzájuk fiatalodni. Jó 
együtt táncolni kifulladásig. Az ilyen ünnep 
Isten ajándéka. Kívánjuk, hogy ilyen összejö-
veteleken találkozzunk még sok éven át, hisz 
ez a barátokat, barátságokat összekovácsoló 
„buli” színt hoz életünkbe. Jusson eszünkbe 
kedves barátaink, hogy az életet nem azok a 
dolgok jelentik, amelyek elmúlnak, hanem 
amelyekre mindig szívesen emlékezünk!
Remélem ez a nap, ez az este, is szép emlék-
ként él tovább mindannyiunkban. 

Szederkényiné Ceni, a Baráti Kör tagja

Névnapozás Nyugdíjas Baráti Körben
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Idén 20 éves a Tiszatáj Vendéglő

Július 1-jén a tiszaalpári Helyi Ter-
melői Piacon, nagyszabású szülinapi 
rendezvény keretében ünnepelte fenn-
állásának 20. évfordulóját a Tiszatáj 
Vendéglő. Az ünnepség dél környékén 
vette kezdetét a pörköltfőző versennyel. 
A versenyen közös megegyezés alapján 
mindenki az első helyet szerezte meg. 
A főzőverseny nevezői összesen 1 szar-
vas, 1 birka és 5 marhapörköltöt főztek.  
Papp József birkából, Csikós Mihály 
szarvasból, Barta Lajos – Patai Ferenc 
– Fekete Ferenc – Czímer Illés Dino és 
Gálig István marhából készített finom 
pörkölttel örvendeztette meg a rendez-
vényre kilátogatókat. A szervezők a 
gyermekes családokra is gondoltak, hi-
szen a legkisebbek számára bűvésszel, 
arcfestéssel és ugrálóvárral is kedves-
kedtek. A felnőttek pedig este az UFO 
együttes koncertjén, és az azt követő 
retro discoban érezhették jól magukat, 
ahol DJ KOPI pörgette az est folya-
mán a lemezeket. Isten éltesse sokáig 
a Tiszatáj Vendéglőt, köszönjük, hogy 
vagytok nekünk!

Alpárfeszt immáron harmadik alkalommal
2017-ben ismét megrendezésre ke-

rült az Alpárfeszt június 29. és július 2. 
között. A szervezők ismét 3 napon ke-
resztül várták az underground zene sze-
relmeseit településünkre. A kezdetben 
családias fesztivál egyre jobban fejlődik, 
az idei alkalommal voltak a legtöbben 
kíváncsiak a rendezvényre. A fesztivál-
nak ebben az évben is a tiszaalpári régi 
tüzép helyszíne adott otthont. 2017-ben 
több mint 30 zenekar szórakoztatta a 
lelkes közönséget, akik között fiatalok, 
s régebb óta fiatalok is megtalálták a 
maguk ízlésének megfelelő talpaláva-
lót. Az idei évben már nem csak itthoni, 
hanem külhoni zenekar is megtalálható 
volt a fesztivál programjának repertoár-
jában, hiszen Svédországból érkezett a 
szombati este egyik fellépő zenekara a 
The Embodied. A három napos rendez-
vény sikeresen zárult, az idei időjárás 

kegyes volt, a hőség elleni védekezés-
ként párakapuban frissülhettek a feszti-
válozók. A 3 nap folyamán a szervezők 
nem feledkeztek meg a vendéglátásról 

sem, bőséges ital és ételkínálattal várták 
a Tiszaalpárra érkező underground zene-
kedvelőket. 

Fotó: B42-DiY-Takács Borisz
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Megbízható férfi
munkatársat/munkatársakat

keresünk hosszú távra!
Azonnali kezdéssel!

Munkavégzés helye: Lakitelek

Temetés, sírásás,
sírköves fizikai munka,

temető gondozás

Érdeklődni:
Hétfőtől péntekig: 8-16 óra
között a 06-20-957-1060-as

telefonszámon vagy
személyesen a Lakiteleki

Sírköves telepen
(44-és számú főút mellett)!

Temetkezés
Himalája Blue Kft.

6065 Lakitelek, Petőfi S.u.8/a
6066 Tiszaalpár, Hunyadi J.u.42.

Tel.: 06 76 449 044
Vagy 06 20 624 10 18

Ügyelet: 0-24

MATCH BOTOS HORGÁSZVERSENY

Június 25-én az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület által szervezett versenysoro-
zatunk keretében első alkalommal került 
megrendezésre a match-botos horgász-
verseny.  Az esős idő ellenére elég szép 
számmal jelentkeztek,  31 versenyző 
mérte össze szerencséjét és tudását eb-
ben a kategóriában.  
Az első három helyezett között csak né-
hány deka különbség döntött. Mind há-
rom helyezett 6 kilogramm fölött fogott.  

Az átlag fogás 3 kilogramm körül, a ver-
senyzők által kifogott halak összsúlya  
85 kilogramm volt.  Az elért eredmény 
a versenyünk ideje alatt kedvezőtlen 
időjárási feltételek ismeretében nagyon 
jónak mondható.  Díjazásban az első há-
rom helyezettek részesültek.
A verseny és mérlegelés után a helyszí-
nen került elfogyasztásra az ebéd, amely 
marhapörkölt volt.
 Ezek után került sor az eredményhirde-
tésre.    
A résztvevőknek tetszett ez a finom sze-
relékes verseny, így felvetődött, hogy a 
következő évben is rendezzünk ebben a 
kategóriában versenyt.
Köszönjük a verseny lebonyolításában 
és közreműködők segítségét. 
A horgászverseny végeredménye: 
1. Dienes Róbert 
2. Halász Imre 
3. Gajdácsi György
 Házi versenyünk augusztus 20-án, a Ti-
szaalpári Napok programsorozat kerete-
in belül kerül megrendezésre.

Alpári Tisza HE

NYÁRNYITó TÁBOR
A Bársony Lovasudvarban idén is 

megkezdődött a táborok szezonja. Júni-
us utolsó hetében a Nyárnyitó Táborral 
indítottuk a szünidei táborozást. A min-
dennapos lovaglás mellett színes prog-
ramokkal készültünk, így többek között 
kézművesfoglakozást tartottunk, fürdő-
ben pancsoltunk és túráztunk is a gyere-
kekkel. Az esti tábortűz sem maradhatott 
el, mely csak fokozta a meghitt, családias 
hangulatunkat. Mi, mint szervezők is sok 
élménnyel gazdagodva zártuk az idei első 
táborunkat. Aki kedvet kapott, hogy ve-
lünk együtt táborozzon az a július 17-én 
induló időutazó táborunkba (lovas tábor) 
illetve a július 24-én kezdődő természet-
járó táborunkba foglalhatja le helyét. 
Augusztusi táborainkról is érdeklődjetek 
bátran a 06-30/589-10-85-ös telefonszá-
mon. Tegyük együtt feledhetetlenné ezt a 
nyarat! Bársony Lovasudvar
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Nyugdíjasok szórakoztatták egymást
Nyugdíjas juniálist rendeztek Tiszaal-

páron, amelyre a három helyi klub mellett 
meghívták a lakiteleki nyugdíjasokat is.

Az összejövetelnek a Kádár Lajos 
Közösségi Ház adott helyet. A program 
ebéddel kezdődött, méghozzá nem is 
akármilyennel. Birka és szürkemarha 
pörkölt főtt a bográcsokban. Akik ettek 
belőle, azok mind kitűnőre osztályozták. 
A pörkölt elfogyasztása után még lekvá-
ros kalácsot is felszolgáltak, ami szintén 
ízlett mindenkinek. 

Ezután különböző műsorszámok kö-
vetkeztek a színpadon. Volt tánc, szava-
lás, ének, humoros jelenet, amit nagy-
tapssal jutalmaztak a nézők. A színpadi 
produkciók után a Barna Sándor, Baranyi 
János duó húzta a talpalávalót. Szó sze-
rint a talpalávalót, mert sokan táncra is 
perdültek. SzT

Névnaposokat köszöntöttek az Árpád
Fejedelem Nyugdíjas Klubban

Ebben az évben is összegyűltek a Műve-
lődési Házban az Árpád Fejedelem Nyugdí-
jas Klub tagjai, hogy megünnepeljék a tagok 
közös névnapját. Kiss Jánosné klubvezető és 
Szilágyi Ferenc konferanszié köszöntötte a 
megjelenteket. Kása Andrásné a rendezvény 
elején az általa írt verssel és a színpad mellett 
égő mécsessel emlékezett meg a közelmúlt-
ban elhunyt Tímár Béláné Ica néniről, aki sok 
éve már az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
aktív tagja volt. Ica néni emlékére mindenki 
megivott egy kupica pálinkát, amelyet még 
ő maga készített. A méltó megemlékezést és 
néma főhajtást követően a közös ünneplés mű-
sorral vette kezdetét, melynek keretében több 
klubtag köszöntötte verssel, citerás, furulyás 

műsorszámmal a névnaposokat. Őket követte 
Bende Lili, aki előbb énekelt, majd párjával 
néptáncot mutatott be a lelkes közönségnek. 
Ezt követően búcsúzott el a klub nevében a 
Jámbor házaspártól Szilágyi Ferenc, mivel a 
házaspár hamarosan elköltözik településünk-
ről. A műsor utolsó blokkjában léptek fel a 
Kecskemétről érkezett vendégek, akik humo-
ros előadásukkal mosolyt csaltak az arcokra. 
A műsor után következett a vacsora, mely után 
átadásra kerültek a névnapi ajándékok. A höl-
gyek egy cserepes virágot, az urak pedig egy 
doboz sört kaptak e jeles alkalomból. A közös 
ünneplést követően megkezdődött a hajnalig 
tartó mulatság, hiszen zenei kíséret is járt a 
névnapi vigassághoz.

XIV. Ősi Magyar Szer Találkozót tartot-
tunk a Várdombon, ahol hagyományo-
san minden évben megrendezésre kerül 
a rendezvény.
A hely adottságai és a táj szépsége mi-
att egyre nagyobb az érdeklődés, egyre 
többen látogatnak el a rendezvényre. 
Az idelátogatók Magyarországról és a 
környező leszakadt magyar területekről 
érkeztek ide. Vendégeink között voltak 
táltosok, regősök, tudók, dobosok. A 
programunkban szertartások, lovaglás, 
íjászkodás és kézműves vásár is volt. 
Megmutatva a régmúlt világát, hogy 
is élhettek az Őseink. Úgy gondolom, 
hogy mindenki maradandó élményekkel 
térhetett haza! 
A közeljövőben hasonló események kö-
zül a bugaci Ősök Napján lehet hasonló 
élményekben részünk, ahova minden 
kedves magyar embert, és érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Barcsik Edit Mária – helyi szervező

Ősi Magyar Szer 
Találkozó
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FAMÍLIA ABC & MAGYAR PÉKSÉG
Kettő az egyben!

Kibővült árukészlet a tágasabb FAMÍLIA ABC – ben!
Helyben sütött friss, meleg kenyérrel, pékáruval

 naponta más-más akcióval, várjuk önt a hét minden napján!

Kínálatunkból:
Friss, puha kenyér, pékáru!

Töltelék áru (felvágott, szalámi, virsli...stb.), tejtermékek,
fagyasztott zöldségfélék, fagyasztott félkész ételek,

tészták, konzervek, cukorkák, csokoládék, bonbonok,
cukrászsütemények, hűtött üdítők, frissítők, sörök, borok,

jégkrémek, vegyi áru…stb.

Címünk: 6066 Tiszaalpár Ady Endre u. 83-85 Família ABC

Nyitva: H.-P.: 6 -12  14 -18-óráig.  Szo.: 6 -13-óráig.  Vas.: 7-11-óráig.
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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.

Akciós ÁRon
ereszcsatornázás,

bádogozás 5 év 
garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait 
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi el-
érhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogse-
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichi-
átriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!



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, Vörösmarty u. 18. 
sz. alatti 3 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 
06/30/599-6462

Eladó Tiszaalpár, József A. u. 27/a 
szám alatti 63 m²-es családi ház pad-
lástér 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.

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

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

Eladó 1 db nagy fúrógép. 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 találha-
tó. 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 An-
tal 48. szám alatti 2 szobás összkom-
fortos 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 
éveseknek való eladók. Tel.: 31/31-
127-73.

Lószerszám, lovas kocsi, boros-
hordók, 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 eladó. 
Bibliai témájú, több mint 100 éves. 
Irányár: 80.000,- Ft. Érd.: 30/710-
19-98.

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

Leander eladó. Tel.: 76/424-520.
Szúnyogháló készítést vállalok 

fából ajtókra és ablakokra. Érd.: 
20/498-59-89.

Idős nyugdíjas asszony albérletet 
keres. Tel.: 20/383-65-01.

Családi ház eladó! 120 m², össz-
komfortos. Irányár: 6.000.000,- Ft. 
Tel.: 70/310-21-49.

Akiket nagyon vártunk: 
Szalai Csenge (anyja neve: 
Malitsek Mónika), Gavri-
lescu Angéla (Győző Diá-
na), Haticza János (Horváth 
Kata), Pásztor Marcell Ferenc 
(Szepesi Terézia),  Ferkovics 
Krisztián Szebasztián (Jakab 
Rozália), Nagy Szabina (Bali 
Szabina), Balogh Hanna (Var-
ga Mária), Malicsek Ádám 
(Patkós Anna), Szabó Izabella 

(Varga Marietta) 
Akik házasságot kötöttek: 
dr. Patak Sándor és Bálint 
Ágnes (06.16.), Tóth Imre és 
Szabó Edina (06.26.), Lajkó 
Tamás és Ajtai Viktória Iza-
bella (06.28.)
Akiktől búcsúztunk: Szalon-
tainé Szarka Erzsébet (1950), 
Tímár Béláné Papp Ilona 
(1937), Wankó Ferenc László 
(1948)

Anyakönyvi hírek



16. oldal                                                                  2017. július

Kedves Eladók/Vásárlók!  
 

2017. július 1-jétől a piaci szabályzat változásának
köszönhetően, a tiszaalpári piac területén már 
NEM csak helyi termelők kereskedhetnek,

szolgáltatásunkat kereskedők,
viszonteladók is igénybe vehetik.  

 
Cím: 6066 Tiszaalpár dobó utca 1.  

Piaci nyitvatartási idő: 
Hétfő: Zárva 

Kedd: 6-10 óráig 
Szerdán: 6-10 óráig

Csütörtök: 6-10 óráig 
Péntek: 6-10 óráig 

Szombat: 6-10 óráig 
Vasárnap: Zárva

 
További információkért

keresendő: 
Bozó Imréné  
Piacfelügyelő 

06 30 455 5471


