
2017-ben ismét megrendez-
ték községünkben az Országos 
Kosárfonó Találkozót. Az idei rendez-
vény volt sorban a hetedik, Kanalas 
János szervezésében. A rendezvény 
korai éveiben társrendezvénye volt 
a Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozónak, a Helyi Termék 
Bemutatónak és a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Mihály-
napi vásárának. Azonban egy pár évre 
külön váltak a rendezvények. 2017-
ben mindenki nagy örömére ismét 
együtt szervezték meg ezeket a ren-
dezvényeket, melynek helyszínéül a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
szolgált. Az óvoda udvarán felállított 
rendezvénysátor várta a programra 
érkezőket, ahol az érdeklődők kosár-
fonó bemutatókat tekinthettek meg. 
Eközben az óvódában a Helyi Termék 
bemutató keretében a szervezők 
hagyományőrző programokkal 
várták a rendezvényre kilátogatókat. 
Volt rétes, tökmag, mustkóstoló, de 

mindezek mellett lehetőség nyílt a 
finom, helyben sütött kenyérlángos 
és lekvárok kóstolására is. Minden 
korosztály megtalálhatta a számára 
legszórakoztatóbb programot, hiszen 
a gyermekek számára az óvoda 
dolgozói kézműves programokkal, 

különböző nép játékokkal készültek. 
A szombati Kosárfonó Találkozót 
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat elnöke nyitotta meg. 
A rendezvényre kilátogatók az óvoda 
aulájában kiállítást tekinthettek meg 
a kosárfonó termékekből, ahol Csáki 
Ildikó szalmafonó is rendezett be kiál-
lítást saját munkáiból, illetve helyszíni 
bemutatót is tartott. A nap folyamán a 
három tagú zsűri (F. Tóth Mária, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyu-
galmazott vezető főtanácsosa; Fecske 
Pál, agrármérnök; Pados Zoltán, 
kosárfonó) értékelte a bemutatóra 
készült munkákat, melyeket díjaztak 
is. Az első három helyezett: 1. Nagy 
Andrea (Isaszeg), 2. Kapás Éva Alida 
(Tiszaalpár), Kozma Ilona (Ócsa). 
Mindhárom dobogós értékes nyere-
ményekben részesült. A vasárnapi 
nap folyamán további szakmai bemu-
tatókkal zárták a rendezvényt.

 (Folytatás a 3. oldalon.)
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Hírek az oviból
Óvodánkban minden évben megemlé-

kezünk az állatok világnapjáról (október 
4.). Az állatok világnapjának alapelve, 
hogy az állatok boldogabbá teszik életün-
ket, segítőtársként és barátként gazdagít-
ják mindennapjainkat. Feladatunk, hogy 
már kisgyermekkorban elültessük a ter-
mészet, az állatszeretet csíráit. Zöld jeles 
napunkra készülve természetesen az álla-
tok voltak a hét „főszereplői”. Az állatok 
világnapját 1991. óta rendezik meg azért, 
hogy felhívják a figyelmet a felelősség-
teljes állattartásra. Az állatok védőszent-
jének is tartott Assisi Szent Ferenc halála 

napján tarjuk. Az ünnep célja, hogy az 
ember és állat közötti barátságot erősítse, 
valamint felhívja a figyelmet az együtt-
élés fontosságára. Neveljük gyermekein-
ket az állatok szeretetére, védelmére!

A Tengelice csoport (egyik óvodá-
sunk) Bartók Léna szüleinek jóvoltából a 
Kalandfarmra kirándult, ahol a háziálla-
tokat természetes környezetükben figyel-
hettük meg. Miközben megfigyeltük, etet-
tük az állatokat, a kemencében már sült a 
friss kenyérlángos. Köszönjük a Bartók 
családnak az élményt, és vendéglátást!

A Méhecske csoport a Tőserdőben 

járt, a Süni csoport pedig Tiszaugon egy 
magángazdánál.

2017. szeptember 15-én a vajdasá-
gi Dunacsében (Celarevo-ban) a CIB-
EKSPO 2017 kiállításon vettünk részt, 
ahol alkotók, feltalálók és kézművesek 
képviseltették magukat, ide Djordje 
Stangl meghívására érkeztünk. 

Szeptember 16-án Bácska Palánkán 

voltuk a vajdasági magyarok kézművese-
inek találkozóján. Itt a vajdasági települé-
sekről érkező kézműves csoportok mutat-
hatták be termékeiket, Magyarországról 
csak a mi egyesületünket tisztelték meg 
meghívásukkal. Vendégül láttak bennün-
ket a Magyar Házban, ahol az elkövetke-
ző tervekről egyeztettünk.  

Október 8-án Óbecsére utaztunk, ahol 
az „Alkotók Találkozója” rendezvényen 
képviseltük településünket, egyesületün-
ket. Kis Zoltán, az Öko-Becse Egyesület 
vezetője invitált bennünket e rendez-
vényre. 

Ezúton is köszönjük vendéglátóink-
nak a szívélyes fogadtatást és vendég-
látást!

A Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület hírei

Mint korábban írtuk, a Lakiteleki 
Népfőiskola szervezésében indult az a 
kezdeményezés, melynek keretében 
tavasszal és nyáron, közel egy-egy héten 
át 60 egyetemista kutatta a Kiskunság 

területén található 13 település szokásait, 
hagyományait, értékeit. Kutató munkájuk 
eredményét összegezték szeptember 9-
én a Népfőiskola Kölcsey Házában tar-
tott zárókonferencián. Munkájukból 
könyv jelenik meg hamarosan, amelyben 
fényképek illusztrálják majd a kutatók 
által végzett tevékenységet, illetve a feltárt 
értékeket. A konferenciát a Kösöntyű 
Néptánccsoport tánca nyitotta meg, ezt 
követően a kutató csoportok képviselői 
mutatták be Csongrád-Bokros, Gátér, 
Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Lakitelek, 
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, 
Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug, 
Tiszakécske, valamint Városföld épített 
és természeti értékeit. Prezentációikban 
hangsúlyozták a települések erősségeit és 
gyengeségeit, illetve jövőbeli lehetőségeit 
és veszélyeit. E program keretében nyílt 
meg a Pólya Zoltán fotótábor kiállítá-

sa, amely résztvevői még 2017 nyarán 
Tiszaalpár, Lakitelek, Tiszakécske, 
Jakabszállás, Fülöpjakab, Petőfiszállás és 
Kunszállás tanyáit járták végig, s doku-
mentálták a mai tanyákat. Céljuk azon 
jelenetek felkutatása volt, amelyben meg 
tudták mutatni a tanyavilág szépségeit és 
nehézségeit, a mindennapi élet gondjait 
és örömeit egyaránt.

Befejeződött a Kunság Kollégium értékfeltáró munkája

Figyelem!

Waldorf maci készítő
tanfolyam indul

2017. november 5-én, vasárnap Tisza-
alpáron az Árpád Művelődési Házban 
Waldorf maci varró, egy napos tanfo-
lyam indul. Várjuk azok jelentkezé-
sét, akik örömet szeretnének szerezni 
a gyermekeknek egy saját készítésű 
mackóval!
További részletekért keressék Török 
Józsefnét, a Ti-
szaalpári Alkotó 
Kezek Egyesület 
elnökét az alábbi 
telefonszámon: 
06-30-957-35-94.
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A 2017-es, Bársony 102-es év kisju-
bileum volt a Bársony Mihály Tekerőlan-
tos Találkozó életében. Szeptember 22-én 
már megkezdődött a rendezvényre való 
hangolódás azzal a flahmobbal, amelyet 
a szervezők és művészek Bársony Mi-
hály szobránál tartottak a település köz-
pontjában. Másnap, 23-án 14.00 órakor 
- a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da udvarán - nyitotta meg hivatalosan a 
rendezvényt dr. Vancsura István, Tiszaal-
pár polgármestere. Az időjárás a délután 
folyamán végig változékony volt, folya-
matosan reménykedtünk abban, hogy ne 
mossa el az eső sem a rendezvényt, sem a 
jó kedvet. Hála az égnek, a Magyarok Is-
tene kegyelmes volt a tiszaalpáriakhoz, a 
hűvös szél és a szemerkélő eső sem vette 
el a jó kedvet a fellépőktől és a közönség-
től sem. A színpadon először a Tündérró-
zsa Napközi Otthonos Óvoda gyerkőcei 
mutatkoztak be, akik megalapozták a 
hangulatot szüreti műsorukkal. Utánuk az 
Árpád Fejelem Nyugdíjas Klub magyar 
„leányai” mutatták meg tánctudásukat a 
közönségnek. A délután folyamán az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola énekkara 
Barcsik Edit tanárnő vezetésével lépett 
pódiumra, akik után a Bársony Mihály 
Népdalkör következett. Őket követően 
a Jövőnkért AMI néptáncosai közel egy 
órán keresztül mulattak a színpadon, ez-
zel jó kedvre derítve a kisség didergő he-
lyi közönséget. Táncműsorukkal ismét el-
söprő sikert arattak, nem is csoda, hiszen 
számtalan elismeréssel díjazták kemény 
munkájukat. 17 óra környékén Balla Ti-
bor énekes, tekerős tanítványával szólal-
tatta meg a tekerőt. Testértelepülésünkről, 
Tordáról érkezett az Orgonavirág Dalkör, 
akik tolmácsolásában olyan népdalokat 

hallhattunk, amelyek ezen a vidéken rit-
kán, vagy talán soha nem is csendültek 
fel.  A sátrak mellett lehetősége volt a 
gyermekeknek a hagyományos kukorica-
fosztás kipróbálására, ez idén is a tekerő-
lant adta muzsikaszó mellett történt. Az 
esti gálaműsorban először Szerényi Béla 
és növendékei léptek a színpadra hang-
szereikkel, őket pedig a nap talán egyik 
legjobban várt fellépése követte. Ez nem 
más volt, mint a Sebő együttes koncertje. 
A koncert előtt Szerényi Béla és Bársony 
Rózsa adták át Sebő Ferenc számára a 
Bársony Mihály díjat. 

A Magyar Hangszermíves Céh, Ti-
szaalpár Nagyközség Önkormányzata és 
a Bársony család 2016-ban díjat alapított 
Bársony Mihály, a Népművészet Mestere 
emlékére. A Raffay Dávid szobrászmű-
vész által készített bronz kisplasztikát 
megkaphatják olyan személyek, akik a 
magyar anyanyelvű kultúra, azon belül az 
archaikus zenei műveltség, a burdon zene 
életben tartásáért kiemelkedő tevékenysé-
get végeznek, Bársony Mihály szellemi-
ségét követik. Az alapítók döntése alapján 
az első díjazott Szerényi Béla az Óbudai 
Népzenei Iskola igazgatója, ezüstkoszo-
rús hangszerkészítő mester, előadóművész 
volt. A második díjazott Claude Flagel 
népzenekutató volt, aki 2017. április 22-én 
kapta meg ezt az elismerést. Claude Fla-
gel Párizsban született, de 1954 óta Brüs-
szelben él. Kutatásai hatalmas és eredeti 
repertoárt eredményeztek, melynek során 
feltárta a francia tekerőmuzsika repertoár-
ját, az ősi francia népdaloktól kezdve a ba-
rokk zenéig. A harmadik díjazott Sebő Fe-
renc, az idén 70 éves, a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekes, 
gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzene-

kutató és építészmérnök, a hazai hangsze-
res népzenei és táncházmozgalom egyik 
elindítója, a Sebő Együttes vezetője.

A szombati programot vacsora (amit a 
Tiszatáj Vendéglő biztosított), majd padka-
poros bál zárta. A hétvégi rendezvény fő-
védnöke Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, országgyűlési képviselő volt. A 
honatya is kilátogatott a szombati rendez-
vényre, ahol előbb az Országos Kosárfonó 
Találkozó résztvevőivel találkozott, majd 
a bemutató munkákból készített kiállítást, 
utána a XV. Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó színpadi programjait tekintette 
meg. Lezsák Sándor a kosárfonó verseny 
első három helyezettje részére ajándék-
csomagot ajánlott fel. A hétvégi rendez-
vény zárásaként előbb Alpáron, majd Ti-
szaújfalun tartottak tekerős szentmisét. A 
délelőtt folyamán Bársony Mihály sírját is 
megkoszorúzták a tiszaújfalui temetőben. 

Jövőre ismét izgatottan várjuk a te-
kerőszót, a gyerekzsibongást és a vessző 
ropogását a Mihály napi rendezvényen a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodá-
ban!

Köszönetnyilvánítás a rendezvény 
megvalósításában nyújtott segítségért: a 
Nemzeti Kulturális Alapnak, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzatnak, a Duna-
Tisza közi Népművészeti Egyesületnek, 
Novák Mihálynak (Novák Kosár Bt.), 
Novák Zoltánnak (Nemzeti Dohánybolt), 
Víglásiné Tóth Andreának (Háztartási 
bolt), Papp Hentes Üzletek-nek, Nagy 
Zoltánnak (Hentes), Győri Tibornak és 
családjának, Farkas Csabának, Kálmán 
Róbertnerk, Hódi Krisztinának és a Feje-
delmi Pékség Kft.-nek, Szikvíz Üzemnek 
(Hatavinyé Boros Ildikónak), Magony 
Gáspár (bér szeszfőzőnek).

Újra együtt rendezték meg a Kosárfonó Találkozót
és a Tekerőlantos Találkozót az óvoda udvarán
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2017. szeptember 23-án, a XV. 
Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó 
szombati napján, a Sebő Együttes kon-
certje előtt Bársony Mihály díjjal ismerték 
el Sebő Ferenc munkáját, aki számos 
rangos címet, kitüntetést tudhat már 
magáénak. A hazai hangszeres népze-
nei és táncmozgalom egyik elindítójával 
Tiszaalpárról, Bársony Mihályhoz való 
kötődéséről beszélgettem. 

- Hogyan ismerkedett meg Bársony 
Mihállyal? Milyen élmények kötik 
hozzá?

Érdekes történet ez, megis-
merkedésünk a teljesen véletlenek soro-
zatából adódott. Nekem szükségem lett 
egy hangszerre, ami különleges, ami nem 
átlagos, és amit egy ember is tud kezelni. 
A 25. Színházban dolgoztam akkor is, 
egy kínai operához kellett zenét írnom. 
Mondták, hogy akármit írhatok, de nekem 
kell eljátszanom. Akkoriban Budapesten 
egy baráti társulatban találkoztam egy 
tekerőlantossal, a Claude Flagel nevezetű 
belga előadóművésszel. Tudtam, hogy 
ez az, ez kell, ez lesz a kínai hangszer. 
Odamentem hozzá, hogy tudna-e nekem 
segíteni, mert kellene egy ilyen hangszer. 
Elkezdett nevetni, természeteséggel odav-
etette, hogy Magyarországon csinálnak 
ilyet, és, hogy ő azért van itt. S megadta 
a Bársony bácsi címét. Így tudtam én 
érettségizni, s felvételizni, hogy nem 
tudtam, hogy Magyarországon létezik 
a tekerőlant. Ezután beültünk Claude 
Flagellal az autójába, lehozott engem 
ide, vagyis pontosabban Istvánújfaluba, 
arra a tanyára, ahol Mihály bácsiék lak-
tak. Egy régi rossz tekerőt hoztunk el 
(amit egy pincében találtunk) azzal a 
szándékkal, hogy megtudná-e javítani 
azt, mert csak 3-4 hetünk volt hátra 
az opera bemutatóig. Letettük elé azt a 
romos hangszert, Mihály bácsi hozzá nem 
nyúlt, undorral kerülgette és azt mondta, 
hogy ez dilettáns munka. Mentek a per-
cek, az órák és Rózsika néni, a felesége 
megszólalt. Azt mondta, hogy „nem kell 
azt mondani a békának, hogy ugorjon 
a tóba, hanem meg kell rendelni”. Így 
derült ki, hogy hajlandó megcsinálni, 
de nem három hetes munka egy ilyen 
hangszer elkészítése. A kínai operát így 
egy citerával oldottam meg végül is, 
de emellé lett egy tekerőm is. Ezután 
rendszeresen jártam hozzá a tanyájára. 
Miután elkészült a hangszerem megtanul-

tam tőle játszani. Így összebarátkoztunk, 
összeismerkedtünk és azután ebből egy 
majdhogynem családias kapcsolat lett. 
Leveleztünk, el is van nekem téve az egész 
levelezése, nagyon szép gyöngybetűkkel 
írt. Az egész mozgalmon (a hazai hang-
szeres népzenei és táncházmozgalom - a 
szerk.) rajta tartotta a szemét, mindenről 
tudott, sokan jártak le hozzá. Úgyhogy 
egy információs központ alakult itt ki, én 
is tőle értesültem, hogy melyik kollega 
mivel foglalkozik, mit csinál éppen. Azt 
akarom ezzel mondani, hogy ő nagyon 
figyelt erre, felfogta azt tanyasi paraszt 
ember létére, hogy ez egy nagyon fontos 
dolog és sokkal nyitottabban gondolko-
zott, mint a környezetében bárki. El lehet 
mondani, hogy a mi indulásunk és az 
egész mozgalom indulásánál ő atyásko-
dott felettünk. Segített, támogatott, és 
nem csak a hangszerével. Volt pár ilyen 
mesterem, nem voltak sokan. Karsai 
Zsiga bácsi, aki erdélyi ember volt, vagy 
a méhkeréki Kovács Tivadar. Ők aztán 
össze is ismerkedtek egymással fesz-
tiválokon, ahol találkoztunk. Ezeknek az 
embereknek volt köszönhető, hogy ez 
az egész el tudott indulni. Ha ők nem 
mutatják meg ezeket a dolgokat, nem 
adják át az élményt, akkor elsikkadt 
volna ez az egész, nem lett volna belőle 
semmi, mi élő élményként kaptuk meg a 
népzenét tőlük, ami nagyon ritka dolog. 
Ez a magyarországi táncházmozga-
lomnak a szerencséje. Utolsó pillana-
tait élte a kultúra, ami évszázadokon át 
összekötötte az embereket, ami a kom-
munikáció nyelve volt tulajdonképpen és 
tragikus módon egy rövid idő leforgása 
alatt elhalt. Most már egyszerre múlik 
el ez, ahogy kimegy ez a korosztály, egy 
emberöltő alatt. Amit nem veszünk át 
tőlük, az elveszik. Nem panaszképp mon-
dom, mert a folyamat a 19. század végén 
kezdődött el ezekkel a gyűjtőkkel, de 
tragikus azt nézni, hogy mindenki tudott 
mindent, mert egy olyan kultúra volt, de 
a szakemberek nem győztek a special-
izálódással, hogy mindent fel tudjanak 
tárni. Azok jártak jól, akik a közelükben 
tudtak maradni és a Mihály bácsi egyik fő 
apostola volt ennek a történetnek.

- Van-e kedvenc története Mihály 
bácsiról, amit szívesen megosztana az 
olvasókkal?

Az egész emberi magatartása, a 
humora, a sok szeretet, ami volt benne, 

az a pedantéria, ahogy ő a dolgokat 
kezelte. A műhelyében olyan rend volt, 
olyan tökéletesség. Nagyon mókás volt, 
mikor először jöttünk le az apámmal ide, 
akkor éppen azon kaptuk a Mihály bácsit, 
hogy borotválkozik. Neki nem volt vil-
lanya, de villanyborotvával kellett neki 
borotválkozni, mert a penge nem volt 
jó a bőrének. Egy lábhajtós esztergával, 
pedállal egy Bowden tengelyen keresz-
tül bevezette, összebütykölve oldotta ezt 
meg. Ilyen ember volt ő, mindent meg 
tudott oldani. A házát is maga építette, ott 
minden derékszög volt. Ha nem tudtam 
volna, hogy egy magyar parasztemberrel 
beszélek, azt gondoltam volna, hogy egy 
német paraszt, olyan alapos volt. Ez egy 
fantasztikus generáció volt még, a munkát 
nem csak komolyan vették, hanem szer-
ették is. Olyan világlátása volt, hogy 
egyetemet végzett emberek is megiri-
gyelhették. Később vittem én őt magam-
mal ahova tudtam, a Filharmóniánál 
rendeztünk műsorokat, ahova elhívtam 
a Bársony bácsit, a Kovács Tivadart, 
a Karsai Zsigát, egyszóval azokat az 
embereket, akiktől én tanultam és színpa-
don őket be is mutattam. A gyerekeknek 
a légkört próbáltam megmutatni, nagy 
sikere volt ezeknek a műsoroknak. Azt 
hittem, hogy ezt majd csináljuk még egy 
jó darabig, de egy idő után azt mondták, 
hogy más műsort kell csinálni. Én erre 
azt válaszoltam, hogy ez nem műsor, ezt 
minden generációnak meg kell mutatni, 
de annak örültem, ami megtörtént velük. 
A Zeneakadémián is játszottam velük, a 
Pesti Vigadóban is volt műsor velük és ott 
végre megtudtam mutatni a pestieknek 
is ezeket az embereket. Aztán vittem a 
televízióba is őket, volt egy olyan műsor, 
aminek az volt a címe, hogy Muzsikáló 
szerszámok. 

Interjú Sebő Ferenccel, népzenekutatóval, aki még
„élő élményként kapta meg a népzenét” Bársony Mihálytól



         2017. október                                                                5. oldal

Hat részben is hangszereket mutattam 
be, ott a tekerőnek külön műsora volt és a 
Mihály bácsi lánya, Rózsika is muzsikált 
vele. Ő még akkor nem akart tekerőzni, 
de aztán láttam jó útra tért. Fogta és 
megtanította őt is játszani, a gyerekkel 
nem kell gatyázni, meg kell tanítani neki 
mindent, utána eldöntheti, hogy mit akar 
csinálni. Akinek kihagyják, ezt a tanulási 
időszakot nem fogja tudni később, hogy 
mit kezdjen magával.

- Mit gondol Ön milyen örökséget 
kapott Bársony Mihály szellemiségéből?

A Mihály bácsi viselkedésében az 
volt a félelmetes, hogy természetesnek 
fogta fel ezt az egész tudás átadást, a 
mozgalmat. Nem tudálékoskodott, nem 
okoskodott. Bizony szembe ment a kör-
nyezetével. 

Rengeteg sztorit hallgattam végig, 

panaszkodtunk egymásnak. Ő határozot-
tan kitartott az elképzelései mellett, tudta, 
hogy annak értelme és értéke van, amit 
csinál. Ahogy ezt képviselte, az nagyon 
hatásos volt. A nyugalma, higgadtsága, 
szakmai hozzáértése, amit magától tanult 
meg, hiszen nem voltak tanítómesterei, 
de szépen kijárta az utat. Egyszer Flagel 
elejtette, hogy náluk két dallamhúr van 
a tekerőn, attól kezdve nem bírt aludni, 
hogy az hogy lehet. Csinált egy ilyen 
hangszert nekem is, egy egész bonyolult 
rendszert csinált hozzá, de magától kita-
lálta, megoldotta. Szenvedélye volt ez a 
dolog.

- A Bársony Mihály díját hová fogja 
elhelyezni? Hogyan érzi magát friss díja-
zottként?

Fő helyen lesz, a zongorámon. 
Nagyon örültem a díjnak, az egész tény, 

hogy a falu is irányt váltott és elismeri 
Mihály bácsi tevékenységét, ez jó érzés-
sel tölt el. Ez a normális polgárosodás 
útja egyébként, hogy a múltat valahogy 
be és feldolgozzuk, nem megtagadjuk és 
leszünk sehonnaniak, akik semmit nem 
tudnak.

- Mit gondol a Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozó hagyományáról a 
jövőre nézve?

Ez egy jó dolog, amit csinálni kell, 
ebből a falunak is nagy haszna származ-
hat. Az nagyon jó, ha lejönnek ide a pesti 
gyerekek játszani, de az lesz az igazi, 
mikor a helybéliek is kiállnak és tovább 
viszik, a falu erről lesz híres. Vannak, 
falvak ahol semmi sem történik, itt pedig 
tessék felzárkózni a Mihály bácsi lába 
nyomához.

VK

TÖRPEHARCSA FOGÓ CSAPATVERSENY

Kellemes kora őszi időben rendez-
tük meg törpeharcsa fogó versenyün-
ket az alpári Holt-Tiszán. A versenyre 
8 csapat jelentkezett 32 fővel. A csa-
patok bizakodva foglalták el kisorsolt 
helyeiket. 

Sajnos a gyönyörű idő ellenére a 
törpéknek nem volt kedvük a horgo-
kon felkínált csalikat megenni, bár a 
tavalyi évhez viszonyítva lényegesen 
több halat sikerült kifogni. 

A fogás reményében minden csa-

pat végig horgászta az öt órás ver-
senyt. 

A végeredmény: Harmadik helye-
zett csapat:  Tiszakécskei Törpördö-
gök. Csapattagok: Bíró Edina, Ézsiás 
Dóra, Filyó Tamás, Sánta László

Második helyezett csapat: Szedett 
- Vedett csapat. Csapattagok: Nagy 
László, Dora István, Kovács Kriszti-
án, Kovács Zoltán.

Első helyezett csapat: Nyerő páro-
sok csapata. Csapattagok: Barta La-
jos, Patai Ferenc, Popper József, Ifj. 
Barta Lajos.

A nyolc csapat által kifogott 
törpeharcsák összes súlya 26 kg.  
Az Alpári Tisza Horgász Egyesület ve-
zetősége köszöni a verseny lebonyo-
lításában közreműködők segítségét.  
A Horgász Egyesület következő ren-
dezvénye, az Évzáró verseny 2017. 
október 29-én.

Alpári Tisza HE

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázathoz. A pályázat a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó fiataloknak nyújt anyagi 
támogatást. 
Pályázati adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában ügyfélfogadási időben.
Benyújtási határidő: 2017. november 7.
(Az ösztöndíjról további információ a www.emet.gov.hu - Bursa Hungarica - valamint a www.tiszaalpar.hu internetes 
oldalakon olvasható.)
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Testületi hírek
- Új pályázat a láthatáron
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2017. szeptem-
ber 8-án tartott ülésén megtárgyalta a 
„A helyi identitás és kohézió erősítése 
(TOP-5.3.1-16)” elnevezésű pályázat 
benyújtásához, és az ehhez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodáshoz szüksé-
ges előterjesztést, mely keretében fel-
hatalmazta dr. Vancsura István polgár-

mestert konzorciumvezetőként, mely a 
pályázati ügyintézéshez szükséges. 

- Hatályon kívül a Helyi Termelői 
Piac Üzemeltetési Szabályzata

Szeptember 18-án a Képviselő-testü-
let Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv) 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Tiszaalpár Helyi 
Termelői Piac Üzemeltetési Szabályza-

tát 2017. szeptember 12-ével hatályon 
kívül helyezi.

- 2018-ban is lesz Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat

A Képviselő-testület kinyilvánítot-
ta azon szándékát, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához.

Hazai közönség előtt mutatkozott be önálló kiállításán Ivicz Netta

2017. szeptember 22-én került meg-
rendezésre Ivicz Netta Lendület című 
első önálló kiállítása. A kiállításra érke-
zőket tekerőlant hangja fogadta stílsze-
rűen, hiszen ezen a hétvégén rendezték 
meg településünkön a tradicionális Bár-
sony Mihály Tekerőlantos Találkozót. 
Először Dr. Vancsura István köszöntöt-
te a kiállításra érkezett vendégeket. A 
kiállítást Márton Károly keramikus nyi-
totta meg az ifjú kiállító kérésére. Már-
ton Károly elmondása szerint már régó-
ta sejtette, hogy Netta egyszer felfogja 
kérni erre a feladatra, melyet ő örömmel 
vállalt is. Fontos gondolat hangzott el a 
helyi keramikus köszöntő beszédből, 
mely így hangzott: „Minden embert 
meg lehet tanítani, rajzolni 80 %-ig, 
de a hiányzó 20 % nélkül sajnos nem 
ér az egész semmit.” Netta elmondása 
alapján sokat köszönhet „Karcsinak”, 
aki megtanította rajzolni és egy olyan 
világot mutatott neki, amire nem so-
kan képesek. Az együtt töltött rajzórák 
eredményeképp vették fel őt a Kandó 

Kálmán Szakközép és Szakiskolába, 
majd a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar képi 
ábrázolás szakára, festészet szakirány-
ra. A kiállításon megtekintett munkák 
egy része a Csongrádi Művésztelepen 
készült.  Ezek nem a megszokott képek, 
hanem gesztusokat, érzéseket fejeznek 
ki. A művész fontosnak tartja a dinami-
kus, lendületes ecsetkezelést, és  a bá-

tor színhasználatot.  A fenti gondolatot 
ezek a képek nagyon jól tükrözik is. A 
kiállításon továbbá láthatóak voltak táj-
képek, csendéletek, tanulmányrajzok, 
és nem utolsó sorban plasztikák is. 

Ivicz Netta köszönetnyilvánítása:
„Ezúton is szeretném megköszönni 

a kiállításban nyújtott segítséget: Dr. 
Vancsura István Polgármester Úrnak, 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza-
tának, Márton Károly keramikusnak, 
tanáraimnak, családomnak, s minden-
kinek, aki eljött megtekinteni a kiállí-
tásomat.”



2017. szeptember 30-án, Kecskeméten 
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egye-
sület szervezésében Őszi Helyi Termék Ün-
nepet tartottak a Főtéren. A nap folyamán, 
a színpadon számos fellépő gondoskodott 
a nézők szórakoztatásáról. Településünk 
is részt vállalt a programkínálat gazdagítá-
sán, hiszen Tiszaalpárt a pódiumon Cser-
nák Emese, az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub, és a Tiszaalpári Bársony Mihály Nép-
tánccsoport is képviselte. Mellettük több a 
településünkön élő művész is megmutatta 
magát a közönségnek. A délelőtt folyamán 
Dunszt István grafikus-festőművész is ki-
állítást mutatott be, délután pedig a Mikro-
pódium Családi Bábszínház: Boldog Mese 
előadását tekinthették meg az érdeklődők 
Aracs Eszter tolmácsolásában.
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A 13 aradi vértanúra emlékeztünk

2017. október 6-án, az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tornaterme szolgált 
helyszínéül az aradi vértanúk mártírhalá-
lának 168. évfordulója alkalmából meg-
rendezett megemlékezésnek. A Himnusz 
után dr. Vancsura István - Tiszaalpár 
polgármesterének - köszöntő beszédét 
hallgathattuk meg. A polgármester úr a 
múltbéli eseményeket ebben az évben 
az 1848-49-es esztendőkben történt le-
velezéseken keresztül idézte meg. Több 
levélből is hallhattunk részletet, többek 
között az 1849-es keltezésű I. Miklós 
orosz cár Ferenc Józsefnek írt levelét is. 
A 12 magyar tábornokot (Knezić Ká-
rolyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich 
Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, 

Poeltenberg Ernőt, Leiningen-Westerburg 
Károlyt, Török Ignácot, Vécsey Károlyt, 
Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewf-
fy Arisztidot) és Lázár Vilmos ezredest 
az 1848-49-es szabadságharc leverése 
után, az abban játszott szerepük miatt 
Aradon végzeték ki. A magyar sereg Vi-
lágos közelében, a várostól mintegy 15 
km-re északra levő csigérszőllősi mezőn 
tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. 
Ez nagy sértés volt a császári oldal szá-
mára, hiszen ha nekik adták volna meg 
magukat a magyarok, annak üzenete az 
lett volna, hogy az ellenük folytatott sza-
badságharc elbukott, így azonban az volt 
az üzenete a fegyverletételnek, hogy a két 
nagyhatalom fegyveres erőivel szemben 

nem lehet tovább harcot folytatni. Emiatt 
kivégzésükre 1849. szeptember 21-én és 
26-án hoztak ítéletet. Lőpor és golyó ál-
tali halállal halt meg (reggel fél hatkor): 
Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Schweidel József. Kötél általi halál-
lal halt meg (reggel hat óra után) Poelten-
berg Ernő, Török Ignác, Lahner György, 
Knezić Károly, Nagysándor József, Gróf 
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich 
Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey. Az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola diák-
jai emlékező műsorukban a 13 vértanút 
és azok hozzátartozóit személyesítették 
meg. Felkészítő tanáraik Szőke Éva és 
Deák Lajosné voltak.  A műsor végén el-
hangzott a Szózat, mely után a megem-
lékezők átvonultak az Árpád téren felál-
lított emlékszobor-együtteshez, ahol az 
intézmények, civil szervezetek és pártok 
képviselői egy-egy koszorút helyeztek el 
tiszteletük jeléül. 

Tiszaalpári fellépők az Őszi Helyi Termék Ünnepen

Forrás: Aranyhomok Kistérségfejlesztési egyesület
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A TAT alkotásai a Kiskunfélegyházi Libafesztiválon
2017. szeptember 6-án, a XIX. Kiskun-

félegyházi Libafesztivál nyitó rendezvénye-
ként „25 év küszöbén” címmel nyílt kiál-
lítás a Hollókör galériában. A rendezvényt 
Biczók Mihály ny. jegyző, a TAT egyik fő-
szervezője nyitotta meg. E kiállítási anyagot 
- a szervezők a művészekkel karöltve - a 
tábor 25 éves alkotói munkájából állították 
össze. A Tiszaalpári Alkotótábor 2018-ban 
ünnepli alapításának, s fennállásának 25. 
évfordulóját. A kiskunfélegyházi kiállítással 
megkezdődött a készülődés, a ráhangolódás 
a 2018-as jubileumi évre.

Egyházi sorok
- Októberben hétköznapokon az esti szent-
misék előtt 17:30-tól a Rózsafűzért imád-
kozzuk.
-  A jegyesek esküvő előtt min. 3 hónappal 
jelezzék házasságkötési szándékukat.
-  Jubiláns házasok megáldása október 22-én 
vasárnap lesz Alpáron a  9:00 órás, Újfalun 
a 11:00 órás szentmisében. Akik ezt igénylik 
jelezzék a plébániákon vagy a szentmisék 
után.
- Sírszentelések időpontja: Alpári temetőben 
november 1-jén Mindenszentek ünnepén  
14:00-tól, Újfalui temetőben november 2-án 
Halottak napján 14:00-tól. A plébániákon je-
lezzék ebbéli szándékukat a Kedves Hívek!

Szép őszi nap

Mint a kisgyerekek, olyan izgalom-
mal készültünk a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub kirándulására. Bíztunk abban, hogy 
Borosné Marika klubvezető és Bartuczné 
Irénke, mint az előző évben is remekül 
megszervezi budapesti sétánkat. 

Gyönyörű őszi nap köszöntött ránk. 
Egy láthatatlan segítőnk, a Nap elől el-
hessegette a felnőket. Mint, ha mondta 
volna: Na, tessék napfényben, vidám 
hangulatban menni gondtalanul, boldo-
gan, feledve korunkat. 

A bejelentett időpontban már Budán 
„landoltunk” a Bajor Gizi Színészmúze-
um előtt. Egy kedves, fiatal tárlatveze-
tőtől hallgathattunk a színészekről tör-
téneteket, barátságaikról, szerelmeikről, 
s pletykákról, amelyek róluk szóltak. A 
képek visszavezettek bennünket sok-sok 
ismert, régen elhunyt színész életébe. 
Megismerhettük, s élmény volt, hogy 
betekinthettünk a régi idők színházi éle-
tébe. Hogy ne éhesen vágjunk bele a he-
gyi túránkba, várt bennünket egy utcával 
arrébb egy hangulatos budai vendéglő a 
„Makk VII-es”, ahová Marika és Irénke 
leszervezte ebédünket. Kedves, udvarias 
kiszolgálás mellett fogyasztottuk el a fi-
nom ebédet.

A következő hely, ahová igyekez-
tünk szűk, meredek utcákon keresztül, 
sofőrünk bravúrjának köszönhetően ér-
keztünk meg a Sas-hegyre a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park tagjához. A világon ez a 
második olyan park, mely egy főváros 
szívébe illeszkedik be. Kicsit fárasztó, de 
csodálatos túravonalon jutottunk fel a ki-
látóhoz, melyről Budapest körpanorámá-
jában gyönyörködhettünk.  Lábunk előtt 
élt, lüktetett a szívünkben oly kedves fő-
városunk, a Duna kék szalagja által ölelt 
Budapest.

A túra után kicsit pihegve, de megha-
tódva a szépségtől indultunk új úti célunk 
felé a Camponához. Itt volt, aki vásárlá-
si kedvének hódolhatott, de a többség a 
Tropicariumot választotta, ahol az újra 
és újra megcsodált vízi-világgal talál-
kozhattunk. Rácsodálkozhattunk milyen 
teremtmények élhetnek a vizekben „Isten 
szabad ege alatt”. 

Öregedett az alkonyat, lassan indul-
nunk kellett. Jól éreztük magunkat baráta-
ink között. „Olyan emlékekkel gazdagod-
tunk, amit senki nem vehet el tőlünk!”

Köszönöm barátaim nevében is ezt a 
feledhetetlen szép őszi napot. 

Szederkényiné Ceni

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik

id. Almási-Szabó Tibor
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek.
A gyászoló család

Fotók: Félegyházi Közlöny

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Szeretném Önöket tájékoztatni, a Gondo-
zási Központban nyújtott szolgáltatásról, 
az idős otthoni és szociális étkeztetés szol-
gáltatás mellett, házi segítségnyújtást is 
végzünk!
A házi segítésnyújtás, olyan alapszolgál-
tatás, ami elsősorban időseknek, egyedül 
élőknek a segítése, az önálló életvitel fenn-
tartásában. Személyi gondozás és szociális 
segítés formájába lehet igénybe venni. In-
tézmény két szakgondozója végzi ezt a te-
vékenységet.
A kolléganők alapvető ápolási, gondozási 
feladatokat végeznek, segítenek a ház körül 
és  ügyeik intézésében.
A szolgáltatással kapcsolatban bővebb fel-
világosítás kérhető a Gondozási Központ, 
Tiszaalpár, Dózsa Gy.u. 71. szám alatt, te-
lefonon: 76/ 424 – 055 számon.



Szeptember 13-án vidám üdvözlések-
től volt hangos a Lakiteleki Népfőiskola 
Kölcsey Háza.

Az idén XIV. alkalommal rendezte 
meg a PAX Otthon a hagyománnyá vált 
Tevékeny Élet Fesztivált mintegy tizen-
egy Otthon részvételével, hogy az ott élők 
megmutassák tudásukat, verselésben és 
éneklésben, színpadi játékban, egyénileg 
vagy csoportosan egyaránt. A rendezvény 
Kéri Vencel plébános atya áldásával vet-
te kezdetét. Ezt követően Lezsák Sándor 
az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési 
képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki a fővédnöke is volt a rendezvénynek.

A vetélkedő üzenetét Jókai Anna gon-
dolata fejezi ki a legszebben: „Az öre-
gedő embernek nem a hiányai, hanem 
a többlete fáj legjobban, mindaz, ami 

életében felhalmozódott benne, de nem 
tudja senkinek odaadni.”

„Kell a játék, kell az ünnep, úgy kell, 
mint a lágy kenyér” ez volt a Tevékeny 
Élet Fesztivál mottója. Baranyi Éva 
igazgatónő köszöntőjében hangsúlyozta 
mennyire igaz ez, a mai felgyorsult vilá-
gunkba.

„Vajon észre vesszük-e a különleges 
pillanatokat, amik ünneppé szépülnek. 
Emberi érték a tehetség, ami majdnem 
mindenkiben megtalálható, csak kell egy 
kicsit csiszolni rajta és a szürkének látszó 
kavicsból előtűnik a drágakő csillogása. 
Az idős korhoz hozzátartozik az aktív 
kikapcsolódás, önmaguk művelése, a 
tudásuk és tapasztalatuk továbbadása. A 
tevékeny élet fontos elemei pedig az ér-
deklődés a kíváncsiság az öröm a játék 
a felszabadultság érzése. Ez az esemény 
mind a kettőre alkalmas, a nézőknek egy 
élmény, minden fellépőnek pedig egy po-
zitív megerősítés!”

Az idén is sikerült mindenki számá-
ra kellemes órákat és feledhetetlen em-
léket nyújtani. Bizton állíthatom, remek 
produkciókat láthattunk, hallhattunk. Az 
ország minden tájáról érkeztek fellépő 
csoportok a Katolikus Szeretetszolgálat 

Otthonaiból. Megható volt hallani a 103 
éves néni imádságát, a fiatalokat meg-
szégyenítő ügyességgel mozgó időseket, 
a tétova mozdulatokat, hangokat. Rövid 
idő múlva, belefeledkezve a szerepbe 
csodálatos műsorszám kerekedett.

A Pax Otthon lakói közül is sokan 
mondták, nem tudnak Ők már semmit: 
de az erdő is nagyon csendes lenne, ha 
csak azok a madarak énekelnének benne, 
akik a legjobban tudnak énekelni. Aztán 
napokon át készültek és gyakoroltak így 
mutatva meg kreativitásukat, szellemi 
frissességüket. Meg is lett az eredménye: 

Egyéni ének és vers kategóriában 
elhozták az első díjat. A csoportos ének 
második díját, három produkciójuk pedig 
külön díjas lett! 

Bartucz Istvánné
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XIV. Tevékeny Élet Fesztivál

Szeptember 17-én 19 óra körül Tiszaalpár határában, a tiszaalpári Tisza Va-
dásztársaság területén vadászati engedély nélkül, illetve egy engedély nélküli 
puskával lőttek le egy őzbakot. A cselekményre Kőrös Lajos helyi vadászmes-
ter és társai lettek figyelmesek, akik azonnal jelezték az illegális bűncselek-
ményt a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrörsének. A gyors 
intézkedésnek köszönhetően nyomozást indítottak lőfegyverrel vagy lőszerrel 
való visszaélés bűntett és más bűncselekmény elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt egy 24 éves tiszaalpári férfi és egy 16 éves személy ellen. Az 
elejtett vad értéke kb. 200-250.000 Ft körüli összegre tehető.

Orvvadászokat fogtak Tiszaalpár határában

A mi feladatunk, hogy idős embertár-
sainknak olyan életkörülményeket bizto-
sítsunk, amely lehetővé teszi számukra az 
öregkorhoz méltó életet.

2017.09.16-án szüreti felvonulók jár-
tak nálunk, 09.23-án a Mihály-napi vá-
sárban jártunk lakóinkkal.  2017.10.02-án 
ünnepeltük az Idősek Világnapját, a Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvo-
dásai, dr. Vancsura István polgármester 
úr és dr. Menyhárt Anett jegyző asszony 
vettek részt a délelőtti műsoron. Délután 

a  Bársony Mihály Népdalkör szórakoz-
tatta lakóinkat.

 2017.10.07-én tartottuk a Gondozási 

Központban a szüreti bált, Papp István-
nak és a feleségének köszönjük a finom 
mustot!

Életképek a Gondozási Központból…
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Újjáéled a Nagy-tó és az Árpád-kori falurekonstrukció Tiszaalpáron

Tiszaalpár, 2017. október 10. – Nagy 
területű, nyílt vízfelszín és egy költősziget 
várja a tavasszal visszaérkező madárcsa-
patokat a tiszaalpári Nagy-tónál. Mindez a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élő-
hely-fejlesztési munkálatainak eredménye, 
melyet 358 millió Ft-ból, KEHOP pályázat 
keretében hajtott végre a területen.

 Sajtótájékoztatón számolt be a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Nagy-
tó revitalizációs fejlesztési munkálatai be-
fejezéséről Tiszaalpáron, 2017. október 
10-én. Az eseményen részt vett Lezsák 
Sándor, országgyűlési képviselő, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnöke, Ugró Sándor, 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatója és Dr. Vancsura István, Tisza-
alpár polgármestere. A helyszín a felújított 
Árpád-kori falurekonstrukció volt, melyet 
ez alkalommal nyitottak meg újra a láto-
gatók előtt.

 Madárparadicsom a Nagy-tónál
 A Tiszaalpári Nagy-tó madártani szem-

pontból az egyik leggazdagabb élőhely a 
nyílt ártéren. Évente több száz pár madár-
nak (nagykócsag, vörösgém, bakcsó, kana-
las gém) ad otthont. Ide járnak táplálkozni 
a környéken költő rétisasok. A tó fontos 
szerepet tölt be a vonulási időszakban is, 
mint táplálkozó- és pihenőhely.

 A Nagy-tó egykor összeköttetésben volt 
a szomszédos Tiszaalpári Holt-Tiszával, de 
a két területet összekötő csatorna felisza-
polódott, így a szabályozott vízáteresztés 
nem volt megoldható. Még a jó vízellátású 
években is többször a kiszáradás fenyeget-
te, vize gyakran túlmelegedett, ami a halak 
pusztulását okozta. A mederben felhalmo-
zódott jelentős mennyiségű szerves üledék 
miatt neve ellenére inkább egy sekély vizű 
mocsár volt, mint nagy tó.

 „Az élőhely-fejlesztés eredményeként 
mozaikos élőhely jött létre héthektáros 
nyílt vízfelülettel, ahol mindig tartani lehet 

a minimum egy méteres vízmélységet. Ez 
nem csak táplálkozó helyet biztosít az itt 
élő madarak számára, de kedvező élőhe-
lyet nyújt az árvizek levonulását követően 
a tóban rekedt halaknak is” – számolt be 
Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója.

 A mederből kikotort szerves anyagból 
kialakítottak egy kéthektáros költőszigetet, 
amelyen növényesítés után sirályok százai 
mellett a gémfélék is kedvező feltételeket 
találnak majd a költéshez.

 „A projekt részeként felújítottuk a ta-
vat és a holtágat összekötő csatornát, illet-
ve a kettőt elválasztó zsilipet, ezzel meg-
oldottuk a víz szabályozható mozgását. A 
Nagy-tó melletti egykori tőzegbánya tavat 
több száz gumiabroncstól szabadítottuk 
meg, valamint egy csatornával és áteresszel 
kapcsolatot teremtettünk közte és a Nagy-
tó között, ahol nem csak a víz, de a halak is 
átjárhatnak” – ismertette Ugró Sándor.

 A földmunkák 2016. szeptemberben 
kezdődtek a területen a Békés Drén Kft. 
kivitelezésében. A fővállalkozó befejezte 
a munkáját, a nemzeti parknak már csak 
egy feladata maradt tavaszra, egy fotósles 
megépítése.

 „Vizes élőhely rekonstrukciója és a 
fokgazdálkodás lehetőségének megterem-
tése a tiszaalpári Nagy-tó területén” című 
KEHOP 4.1.0 projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával, a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósul 
meg.

Újra látogatható az Árpád-kori falure-
konstrukció

 Tiszaalpár és térsége a bronzkor idő-
szakától bizonyítottan lakott volt, bizonyít-
ja ezt az itt talált régészeti leletek és lelőhe-
lyek sokasága. A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 2000-ben épített Árpád-kori 
falurekonstrukciójának az állapota az évek 

során nagyon leromlott, szükségessé vált 
a felújítása és a terület újrarendezése. Az 
apró skanzen a környéken folyó ásatások 
során előkerült településszerkezetet jelení-
ti meg, az eredetihez képest kissé zsúfolt 
formában, hiszen a valóságban egy falu 4-
6 hektáron terült el.

A felépített falurészletben megtekint-
hetőek a korabeli mindennapi élet és az 
állattartás építményei: a félig földbe mé-
lyített veremház a maga egyszerű beren-
dezésével, külső kemence, vesszőfonatos 
karámok, vesszőbéléses kút, gabonatároló 
vermek.

A felújítás során nem csak ezek épültek 
újjá, de csoportos foglalkozások számára 
kültéri bútorzattal (padok, asztalok, esővé-
dő tető) is kiegészítették, melyek interaktív 
bemutatókat is lehetővé tesznek.

 Egyes objektumok kialakításába, a 
tájékoztató táblák információs anyagának 
összeállításába a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Múzeum szakembereit is bevonta a 
nemzeti park.

A sajtótájékoztatón Tiszaalpár Önkor-
mányzata és a nemzetipark-igazgatóság 
együttműködési megállapodást írt alá a 
skanzen közös üzemeltetéséről, amely má-
tól ismét megnyitja kapuit a nagyközönség 
előtt.

A bemutatóhely nyitva tartásának idő-
tartama: április 1-jétől október 31-ig hét-
főtől vasárnapig 9.00 és 16.30 óra között. 
November 1-jétől március 31-ig a bemuta-
tóhely zárva tart, azonban Tiszaalpár Ön-
kormányzata előre bejelentkezett csopor-
tok és helyben jelentkező látogatói igény 
esetén biztosítja a látványosság megtekint-
hetőségét.

Az skanzen és a tőle karnyújtásnyira 
található bronzkori földvár együttesének 
meglátogatásával időutazást tehetünk a 
múltba, miközben a várdomb tetejéről a 
Duna-Tisza köze egyik legszebb panorá-
mája, az Alpári-rét tárul a szemünk elé.
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Szüreti felvonulás és bál

A Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
a tavalyihoz hasonlóan idén is megren-
dezte Hagyományőrző Szüreti Felvonu-
lását, melyet most egy bállal is egybekö-
tött. 2017. szeptember 16-án 14 órakor 
indult a szüreti menet a Kádár Lajos Kö-
zösségi Háztól végig vonulva Tiszaalpár 
utcáin. Ezúton szeretne a Lovas Egye-
sület köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítették zavartalan felvonulásun-
kat, a Rendőrségnek, és a Polgárőrség-
nek. Köszönjük a szíves fogadtatást a 
Pax Otthonnak, a Tavirózsa Nyugdíjas 

Otthonnak, és a tiszaalpári Gondozási 
Központnak. További köszönet a meg-
állóhelyeknek a kedves vendéglátásért: 
a Tiszatáj Vendéglőnek, a Kis Bakter 
Sörözőnek, és a Fricska Presszónak. 
Felvonulásunkat ékesítette Bársony 
Anett, a Bársony Lovasudvar vezető-
je tanítványaival. A felvonulók között 
tiszteletüket tették tiszaalpári, tiszak-
écskei, és kiskunfélegyházi fogatosok 
és csikósok. A felvonulás hangulatáért 
Csóka Tamás és zenész kollégája voltak 
a felelősök. Vissza érkezve az indulási 

helyszínre este 19 órakor vette kezdetét 
a szüreti bál a feldíszített sátorban. Az 
esti bálban a nyárlőrinci Nomád zenekar 
szolgáltatta a zenét, s alapozta meg a jó 
hangulatot. A finom vacsorát este nyolc-
kor tálaltuk, aminek elkészítéséért kü-
lön köszönet Konfár Lászlónak  A régi 
hagyományokat felélesztve  lopós játék 
is volt ahol csőszpárjaink éberségének 
köszönhetően sok tolvajt fogtunk.  A 
Szüreti Bál hajnalig tartott és reméljük, 
2018-ban megismételhetjük.

Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület

Árpád- és Sportnap
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 
az idén is megrendezésre került az Árpád- 
és Sportnap, melyen iskolánk névadójára 
emlékeztünk és sok játékos foglalkozáso-
kon át a futásig sok mindenben részt ve-
hettek tanulóink.

Az eddigi évekhez hasonlóan íjászok 
és korhű viseletbe öltözött hagyomány-
őrzők is részt vettek rendezvényünkön. 
Ily módon igyekeztünk közelebb hozni a 
gyerekekhez Árpád fejedelem korát.

A rendezvényt egy történelmi ese-
mény felidézésével nyitotta meg Kopcsik 
István történelemtanár. Ezt követően egy 
regös ősi dallamokkal és énekekkel em-
lékezett meg Attiláról és Árpád fejede-
lemről. A diákok sportos feladatokon át, 
többek között ősi íjunkat próbálhatták ki 
egy helyi hagyományőrző íjász jóvoltá-
ból, majd a Bársony Lovasudvar segítsé-
gével a csikósok életébe pillanthattak be 
a gyerekek. A nap hátralévő részében az 
érdekes feladatok mellett a Szülői Mun-
kaközösség jóvoltából megkóstolhattuk 
egyik ősi étkünket, a kenyérlángost, a régi 
kenyérsütések kedvelt reggeli eledelét, 

mely nagy sikert aratott. 
A gyerekek egy fotó erejéig őseink 

világába képzelhették magukat, megjele-
níthették a honfoglalás ismert eseményeit 
saját elképzelésük szerint, sőt korhű ruhát 
is ölthettek, melyről fotókat, videót készí-
tettek.  A fotókat korcsoportonként érté-
kelte a zsüri.  Az 1-2. osztályosok közül 
az 1. a és 1. b osztály, a 3-4. osztályosok 
közül a 3. a osztály, 5-6. osztályosoknál 
az 5. a osztály és a 7 – 8. osztályosok 
közül a 8. b osztály nyert. 
A fotóik a honlapunkon 
megtekinthetők. Végül fu-
tással zártuk a névadónk 
tiszteletére rendezett meg-
emlékezésünket. Ezúton 
szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik közre-
működtek és adományaik-
kal segítették az Árpád- és 
Sportnap lebonyolítását. 
Köszönet az igazgatóság-
nak, valamennyi pedagó-
gusnak, szervezőtársaim-
nak, Bársony Anettnek és 

Bársony Klárának a Bársony Lovasud-
varból, a hagyományőrzőknek: Gulyás 
Jánosnak és Fehérholló Öskünek, illetve 
a szülőknek.

Azt gondolom nagyszerű élményben 
volt részünk. Jövőre ismét szeretnénk 
hasonló programokkal és még színesebb 
előadásokkal megörvendeztetni az Ár-
pád- és Sportnap résztvevőit, ezzel is gya-
rapítva iskolánk hagyományait.

Barcsik Edit Mária szervező
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U-11-es és U-13-as csapatunk már 
a harmadik az OTP Bank Bozsik-prog-
ram keretein belül megszervezett tornán 
van túl, amiket Kecskeméten, a Műkert-
városi Sportcentrumban rendeztek meg. 
U-11-es csapatunk Palócz Gábor és Palócz Dá-
niel vezetésével, míg U-13-as csapatunk Tarjá-
nyi András irányításával vett részt a tornákon.

A srácok nagyon ügyesek és eredménye-
sek voltak.

teljes őszi menetrend:
1.) 2017.09.09, 9:00, Kecskemét, Műkert.  

/lezajlott/
2.) 2017.09.23, 9:00, Kecskemét, Műkert.  

/lezajlott/
3.) 2017.10.07, 9:00, Kecskemét, Műkert. 

/lezajlott/
4.) 2017.10.21, 9:00, Kecskemét, Műkert.
5.) 2017.11.11, 10:00, Kecskemét, Mű-

kert.
FUTSAL
1.) 2017.12.02, 9:00, Kecskemét, REFI.
2.) 2018.01.20, 9:00, Kecskemét, Tóth 

László Általános Iskola.
3.) 2018.02.10, 9:00, Tiszaalpár, Általános 

Iskola

U-19-es csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:
Lakiteleki TE – TISZAALPÁRI SE 4-0

TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 12-1
Gól: Czingel  Ferenc /5/; Nemes István /4/; 
Kása Norbert /2/; Tóth Tamás

TISZAALPÁRI SE – KHTK-FTSI II. 0-1

Helvéciai SE - TISZAALPÁRI SE 0-8
Gól: Nemes István /3/; Tóth Tamás /2/; Bánfi-
Antal Dávid; Kása Norbert; Forgó Nándor

U-19-es csapatunk jelenleg a 9. helyen áll, 12 
megszerzett ponttal.

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:
Lakiteleki TE – TISZAALPÁRI SE 1-1
Gól: László Zsolt

TISZAALPÁRI SE – Pálmonostora SE 0-4
Duna-Aszfalt TVSE II. - TISZAALPÁRI SE 
3-4

Gól: Nagy-Gál Róbert /2/; Fábián Zsolt; Kür-
tösi Szabolcs

TISZAALPÁRI SE – KHTK II. 0-7
Helvéciai SE - TISZAALPÁRI SE 0-0
Felnőtt csapatunk a 14. helyen áll, 6 szerzett 
ponttal.

KÉZILABDA

Kézilabda csapatunk is megkezdte szereplését 
a Bács-Kiskun megyei bajnokságban.

Kecel KC – TISZAALPÁRI SE
33-17
Legeredményesebb játékosaink: Damásdi 
András /3/; Hódi Tamás /3/; Parádi László /3/

Balogh Tészta TVSE - TISZAALPÁRI SE
27-19
Legeredményesebb játékosunk: Pásztor Bence 
/4/

TISZAALPÁRI SE – Kiskunmajsai KC
13-45
Legeredményesebb játékosunk: Parádi László 
/4/

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzése-
iről, a tabella állásáról az alábbi honlapokon 
érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Labdarúgó felnőtt csapatunk hullámvölgybe került

U-11

U-13

Megye 1-es férfi kézilabda meccsek  - 2017/18 őszi fordulók
Sok szeretettel várunk minden kedves szurkolót!
A hazai meccsek helyszíne: Tiszakécske,Városi 
Sportcsarnok, Templom tér 3.

Az idei bajnokságból már 3 fordulón vagyunk túl, 
az eddigi 3 ellenfelünk a tavalyi dobogós csapa-
tok voltak, tehát mondhatni, hogy a nehezén túl 
vagyunk. A férfi felnőtt edzéseket hétfőn és csü-
törtökön 18 órától Keleti Dániel, a gyerekek és 
lányok edzését pedig szintén hétfőn és csütörtö-
kön, 16 órától Domonics Jani bácsi tartja. Szíve-
sen fogadunk bárkit, aki szeretne kézilabdázni!

Október 21. szombat 18.00 
Tiszaalpári SE

Euroscale 

Kecskemét I. 

Október 28. szombat 18.00 
Euroscale  

Kecskemét II. 
Tiszaalpári SE 

November 5. vasárnap 17.00 Tiszaalpári SE Bácsalmás

November 11. szombat  18.00 Tiszaalpár SE Félegyházi KSC

November 18. szombat 17.00 Soltvadkert Tiszaalpári SE 

November 25. szombat 17.30 Tiszaalpári SE D-V SE Csávoly 

December 3. vasárnap 17.00 
Kiki SKFT 

(Kecskemét) 
Tiszaalpári SE 

December 9. szombat 16.00 Tiszaalpári SE Kecel KC 
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Köszönet a véradóknak
Nincs szebb a világon, mint segíte-
ni embertársainkon. Itt a mi falunk-
ban is állja az a mondás: „Adj vért, 
hogy életet ments!” Én a véradók-
nak szeretnék köszönetet mondani. 
Sok évvel ezelőtt én is ilyen önzetlen 
véradóknak köszönhetem, hogy meg 
volt naponta a szükséges vér, ami-
vel a lelkiismeretes onkológusok a 
rosszindulatú rákból visszahoztak az 
életbe. Igen. Ma is hálával gondolok 
azokra az ismeretlenekre, akik vállal-
ták a véradás procedúráját. Gondolom 
mások is szeretettel gondolhatnak a 
véradókra, kiknek testébe lassan csö-
pög le a vér, hogy reményt kapjanak 
élethelyzetük, gyógyulásuk javulásá-
ra. Tisztelet ezeknek az embereknek. 
Példát mutatnak azoknak, akik lehet, 
hogy most gondolkodnak azon, „hogy 
én is tudnék donor lenni, talán én is 
tudnék segíteni véremmel embertár-
saimon.” Én a falunk példaképeinek 
állítom ezeket az asszonyokat, férfi-
akat, lányokat. Én mint „fogadatlan 

prókátor” szeretném bemutatni őket. 
Köszönjük, hogy hisznek abban, hogy 
minden csepp vér számít. Bölcsen 
döntöttek, mikor vért adtak. Tisztelet, 
köszönet minden véradónak! Kíván-
juk, hogy még sok-sok évig legyenek 
olyan egészségesek, hogy segíthes-
senek beteg embereken. Böjte Csaba 
gondolatát idézném: „Az ember azzá 
válik, amit tesz. Tetteink visszahatnak 
ránk, s tetteink formálnak, meghatá-
rozzák életünket.” Ismerjük meg Őket 
név szerint is. Igaz, nem tudom, ki 
hányszor adott, ettől tekintsenek el! 
Ők a hallgatag hőseink, nem kérked-
nek, cselekednek! Véradóink csupa-
csupa NAGYBETŰVEL:
KOCSIS JÁNOSNÉ, FEKETE IST-
VÁNNÉ, HERCZEG TIBORNÉ, 
GYŐRI LÁSZLÓ, JÓBORÚ ERIKA, 
HAJDÚ JÓZSEFNÉ, SZÓLYA SZI-
LÁRD, BÁRSONY ATTILA, GARA-
CZI SÁNDOR, VEZSENYI BÁLINT, 
PAPP IMRE, KISS BÉLA, TÓTH IST-
VÁN, SZÓRÁTH JÁNOS, BARCSA 
FLÓRA, NEMES NÁNDOR VINCE, 

TAMASOVICS JÓZSEF, KELETI 
DÁNIEL, JÁMBOR GYÖRGYNÉ, 
TORBÁN TÍMEA, KONFÁRNÉ KO-
VÁCS MÓNIKA, JUGOVICS TIBOR, 
VEZSENYI BÁLINT SÁNDOR, NO-
VÁK GÁBOR, FEKETE CSABA, 
DR.FARKAS KLÁRA, DONKÁNÉ 
BALOGH EDIT, MIZSEI MÓNIKA, 
PALÁSTI MIHÁLYNÉ, BARTUSNÉ 
KECSŐ MAGDOLNA, NAGY LÁSZ-
LÓ, BARTUS IMRE, BARTUS BEN-
CE, HÓDI JÓZSEF, DÓSA TIBOR, 
MOLNÁR GABRIELLA, BÁNFALVI 
ISTVÁN, BALLABÁSNÉ SOMKÚ-
TI ANITA, KOVÁCS JULIANNA, 
KOVÁCS JÓZSEF, JUHÁSZ IMRE, 
VARGÁNÉ ANDÓ ILDIKÓ, BARTÓK 
ISTVÁNNÉ, ADORJÁN LÁSZLÓ, 
KELETI MIKLÓSNÉ, BERKES ATTI-
LA, RÁDI ZSOLT, BÁDERNÉ VEZSE-
NYI TÍMEA, VÉGH BÁLINT, FODOR 
LÁSZLÓ, FENYVESI ANNAMÁRIA, 
BONCSAROVSZKI DÁVID.
Mindegyiküket tisztelve, köszönettel, 
hálával:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni
nyugdíjas tanítónő
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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

Ismét TeSzedd! akciót szerveztek
településünkön

Szeptember 17-én ismét 
szemétszedést tartottak te-
lepülésünkön a TeSzedd! 
országos akcióhoz csatla-
kozva. Kovács Szabolcs, 
a kezdeményezés helyi fő-
szervezője megkeresésünk-
re úgy nyilatkozott, hogy a 
kedvezőtlen időjárás ellenére is sikeresnek érezték az akciót, 
hiszen több család is kilátogatott az önkéntes programra. A 
délelőtt folyamán, közel egy órán át gyűjtötték a szemetet az 
önkéntesek a Holt-Tisza partján, ami után a megtelt szemetes 
zsákokat a kijelölt gyűjtőpontokon helyezték el.



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. október                                                              15. oldal

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
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.

* Eladó falu külterületén 1500 m2-es 
kert. Érd.: 06/70/883-2749

* Eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 18. 
szám alatt 83 m2-es 3 szobás családi ház. 
Érd.: 06/30/599-6462

* Eladó 2 db gyermekkerékpár. 1db 
20-as, 1 db 16-os. Érd.: 06/30/440-3992

* Tiszaalpár Budai Nagy Antal u.64. 
szám alatti 4 szobás+ konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, spejz családi ház eladó. 
Irányár: 6.000.000 Ft. Érd.: 06-20-256-
99-68 telefonon. 

* 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, Bethlen 
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 el-
adó. Érd: 63/311-744 telefonon 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 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 kerékpár 
24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 éveseknek 
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) kanapé 
fél éves garanciával eladó! Ár: megegye-
zés szerint. Tel.: 30/477-6020.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricada-
ráló van eladó. Tel.: 76/424-290.

* Idős nyugdíjas asszony albérletet ke-
res. Tel.: 20/383-65-01.

* Családi ház eladó! 120 m², összkom-
fortos 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 Dam-
janich utca 2 szám alatt. Az épületben 5 
helyiség található emellett külső konyha, 
garázs és disznóól is van az épülethez. Az 
irányár megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni:70/361-53-77

* Tiszaalpáron 3 szobás családi ház 
gazdasági épületekkel, nagy kerttel, hoz-
zá tartozó 5524 m2 földdel eladó. I.ár: 7 
millió Ft. Érd.: 06-30/570-0850

Akiket nagyon vár-
tunk: Piros Edvárd Sán-
dor (anyja neve: Piros 
Anikó), Dányi Zalán Mi-
lán (Dányi Anikó), Radu 
Dominik (Mogyoró Ma-
riann)

Akik házasságot kö-
töttek: Szabó Zoltán és 
Papp Mónika (09.02), 

Tábi Dezső és Berczeli 
Anett (09.16), Sárközi 
Sándor és Selyem Anikó 
(09.23), Lakatos Károly 
Sándor és Szász Anna-
mária (09.25)

Akiktől búcsúztunk: 
Almási-Szabó Tibor 
(1953), Palásti Mihály 
(1923)

Anyakönyvi hírek
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