
1956. október 23-án, Budapesten 
az egyetemi diákság felvonulásával 
kezdődött a szovjet megszállás és a 
kommunista elnyomás elleni felkelés. 
A diákfelvonulások után a Parlament 
előtt már több százezer fő hall-
gatta Nagy Imre reformokat ígérő 
beszédét. A fegyvertelen tömegre a 
Rádió épületénél leadott véres sortűz 
hatására estére fegyveres felkelés 
bontakozott ki. A tüntetők ledöntötték 
a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, 
a kommunista diktatúra jelképét, és 
hajnalra elfoglalták a Magyar Rádió 
épületét.

Bár az elkövetkező napokban 
Nagy Imre törvényesen megalakult 
kormánya megtette a kezdő lépése-
ket a demokratikus átalakulás felé, 
és a szovjet csapatkivonási tárgy-
alások is megkezdődtek, az orosz 
tankok november 4-én hadüzen-
et nélkül megindultak a főváros 
ellen. November 10-e körül a túlerő 
legyűrte a felfegyverzett civil felkelők 
ellenállását. A megtorlás elől százez-

rek menekültek el az országból, ám 
a Kádár-rezsim így is ezreket börtön-
zött be, és több száz forradalmárt 
kivégeztek.

A forradalom leverését követően 
tilos volt október 23-ára emlékezni, 
sőt megemlíteni is. A hivatalos kom-
munista álláspont szerint „ellenfor-
radalom” zajlott, melyet „reakciós” 
és „köztörvényes elemek” szervez-

tek. Október 23-a emlékét csupán a 
külföldre emigráltak őrizhették nyíl-
tan.

Folytatás a következő oldalon.

Az ’56-os hősök emlékeinkben élnek tovább
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Az első oldal folytatása.
Idehaza az 1980-as évek végén, 

a rendszer gyengülésével párhuza-
mosan kezdett ’56 valódi története 
nyilvánosságot kapni. Október 23-a 
jelképpé válását jelzi, hogy 1989. 
október 23-án az akkori megbízott 
államfő, Szűrös Mátyás a Parlamentnél 
összegyűlt százezres tömeg előtt kiál-
totta ki a III. Magyar Köztársaságot.

Az új, demokratikusan választott 
Országgyűlés nyilvánította hivatalos 
nemzeti ünneppé október 23-át az 1991. 
évi VIII. tv. alapján, amelyet a 2012-es 
Alaptörvény is megerősített.

Településünkön október 20-án, egy 
gyönyörű napsütéses délutánon tartottunk 
azt a megemlékezést, mellyel az ’56-os 
hősök előtt tisztelegtünk. A rendezvényt a 
Himnusz felcsendülése után dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere nyitotta 
meg ünnepi beszédével. A polgármester 
beszédében felelevenítette, hogy milyen 
események vezettek az ’56-os forrada-
lomhoz, illetve arra is kitért, hogy milyen 

követkeményekkel kellett szembe néznie 
az akkori forradalmároknak, hőseinknek. 
Sokan közülük túl sem élték a következő 
évet/eket, vagy ha igen, akkor tették azt 
bebörtönözve, kínok közt, vagy emigrá-
cióban. Ezt követően a Bársony Mihály 
Népdalkör ünnepi műsorát hallgathattuk 
meg. Az idei megemlékezésen is kiemelt 
szerepelt vállalt az Árpád Fejedelem 

Általános Iskola 8. évfolyama. Ünnepi 
műsoruk ebben az évben is igen színvo-
nalasra sikerült. Felkészítő tanáraik Győri 
Tamás és Dömötörné Tar Margit voltak. 
A megemlékezés végén az intézmények, 
pártok és civil szervezetek képviselői az 
iskola diákjaival közösen helyezték el 
a koszorúikat az Árpád téren felállított 
1956-os Kopjafánál.  

Az ’56-os hősök emlékeinkben élnek tovább

115 éve született Illyés Gyula
ILLYÉS GYULA (Felsőrácegres-

puszta, 1902. november 2. – Bp., 1983. 
április 15.): író, költő, műfordító, szerk-
esztő. 1920. december 22-én jelent meg 
első verse név nélkül a Népszavában. 
1921 őszétől a budapesti egyetem 
magyar-francia szakos hallgatója 
volt. 1918–19-ben részt vett a balold-
ali diák- és ifjúmunkás-mozgalomban, 
várható letartóztatása elől 1921 végén 
emigrált, tavasszal Párizsba érkezett. 
Alkalmi állások után könyvkötőműhe-
lyben dolgozott. Részt vett az emigráns 
magyarok szakszervezete és különféle 
munkásmozgalmi művelődési körök 
munkájában. Egy ideig a Sorbonne hall-
gatója volt. Megismerkedett a francia 
avantgárd vezető művészeivel, többükkel 
életre szóló barátságot kötött. 1923-ban 
első cikkeit, fordításait az Ék és a Ma 
közölte. 1926-ban amnesztia nyomán 
hazatért. Fő fóruma a Kassák által sze-
rkesztett Dokumentum, majd a Munka 
lett. 1927. november 16-án megjelent 
első kritikai írása a Nyugatban; 1928-
tól már költőként is rendszeresen jelen 

volt. 1934-ben az első írókongresszusra 
való meghívás alapján hosszabb utazást 
tett a Szovjetunióban. 1934-től a Válasz 
munkatársa is volt. 1937-ben a Márciusi 
Front egyik alapítója. 1939-ben feleségül 
vette Kozmutza Flórát. Babits halála 
után 1941-ben a Nyugat örökébe lépő 
Magyar Csillag szerkesztője. 1945-ben 
nemzetgyűlési, majd rövid ideig ország-
gyűlési képviselő. 1946-ig a Nemzeti 
Parasztpárt egyik vezetője. 1946–1949 
között a Válasz szerkesztője. 1948-tól 
visszavonult a közélettől (1956. október 
31-én beválasztották a Petőfi Párt Irányító 
Testületébe). Élete utolsó évtizedeiben 
munkásságáért sorra jutalmazták hazai 
és külföldi kitüntetésekkel. 1945–1949 
között az MTA tagja volt; tagságát 1989-
ben állították vissza. (Neumann-ház – 
Irodalmi Szerkesztőség, Vörös László 
szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi 
Lexikon, CD-ROM, 2000)

NOVEMBER 11. – Szent 
Márton élete és legendája, 

Néphagyományok Márton napján
Szent Márton püspök 316-ban (vagy 

317-ben) született a Római Birodalom 
Pannónia tartományában, római kato-
natiszt fiaként. A legenda szerint 334-ben 
a galliai Ambianum (Amiens) városka-
puja előtt találkozott egy fázó koldussal. 
Köpenyét kettéhasította és egyik felét 
a koldus vállára terítette. A következő 
éjszaka álmában megjelent Krisztus a 
fél köpenybe burkolózva, mert ő volt, 
akit koldusnak vélt. A Legenda Aurea a 
szent számos csodáját beszéli el, többek 
között gyógyításokat, halottak feltámasz-
tását, az ördög legyőzését, a rablók 
megtérítését, vad kutyák megszelídítését.

Szent Márton és a lúd kapcsolatára 
vonatkozóan több magyarázatot is 
ismerünk. A legelterjedtebb az a legenda, 
mely szerint Szent Márton a ludak óljá-
ba bújt, hogy püspökké választása elől 
kitérjen, de a ludak gágogása elárulta 
rejtekhelyét. [...] A középkorban a jeles 
szent tiszteletére bort ittak és kövér ludat 
ettek, ugyanis az akkori naptárakban az 
óév utolsó jeles napjának számított. (A 
BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai kar Központi 
Könyvtára)

Jeles napok 
SZENT ANDRÁS – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVÁBAN
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Hosszú évek óta gyakorlattá vált, 
hogy Berecz Skolasztika testvér ünne-
péhez kapcsolódóan gyalogos zarándok-
latot szervezünk Kiskunfélegyházáról 
Tiszaalpárra, a bencés nővérek zárda-
templomába. 

Ebben az esztendőben október 21-ére 
esett a kiválasztott nap. Már kora reggel 
izgalommal kevert örömmel gyülekez-
tünk a kiskunfélegyházi Ótemplom előtti 
téren. A nap kezdetén Rónaszéki Gábor, 
plébános atya megáldotta a nővérek által 
készített zarándokkendőket, majd imád-
sággal és énekkel kezdtük utunkat. 

Mindannyiunk örömére sokan és sok-
felől érkeztünk, így közel 80-an vágtunk 
neki a pusztának. A nap különlegessége 
volt, hogy a zarándokok nagyrésze kisi-
skolás gyermek és középiskolás kamasz 
volt. Így lendületes tempóban, nagy lel-

kesedéssel láttunk neki az előttünk álló 
kilométereknek.

Útközben Anna testvér vezetésével a 
rózsafüzér titkairól elmélkedtünk, hogy - 

október lévén – közelebb kerülhessünk 
Skolasztika testvér példaképéhez, a Bol-
dogságos Szűzanyához.

Az imádság és elmélkedés mellett 
jutott erő és idő az éneklésre, beszélge-
tésre, szemlélődésre. A Jó Isten szép őszi 
idővel ajándékozta meg a zarándoklat 
napját. 

A megérkezésünkkor hálát adtunk a 
nap élményeiért, majd elfogyasztottuk a 
finom ebédet, amit a nővérek készítettek 
a számunkra. Ezt követően zárószentmi-
sén vettünk részt, amelyet már fáradtan, 
de szívünkben annál nagyobb boldog-
sággal éltünk át. 

S hogy mit üzenhet a XXI. század 
modern emberének Berecz Skolasztika 
testvér példája? 

Évről évre megtapasztalom, hogy na-
gyon fontos üzenetet hordoz a lelkisége, 

amelyben „tetten érhető” az áldozat és 
egyszerűség. Skolasztika testvér képes 
volt másokért szeretetből áldozatot vál-
lalni, igyekezett a hitet gyalog elvinni 
oda, ahol még nélkülözték. Tette mindezt 
abban a szent és nemes egyszerűségben, 
amely összetéveszthetetlen módon tük-
rözte vissza Krisztus szeretetét az Alföld 
népének. 

Élete, hivatása, lelkisége ma is pél-
daértékű számunkra, hiszen a mi fela-
datunk is ez! Fel kell vennünk egy pár 
cipőt és el kell vinnünk egymásnak az 
evangélium örömhírét azzal a nemes és 
szent egyszerűséggel, amit nem piszkol 
be a világ. Nem könnyű feladat ez, de ha 
kérjük Skolasztika testvér közbenjárását, 
támogatja törekvéseinket égi áldásaival! 

Barna-Pap Rozália
szervező Kiskunfélegyháza

Skolasztika testvér lába nyomán…
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2017. október 27.
Ebben a tanévben a pályaorientációs 

nap keretében közös kirándulást szervez-
tünk a 7. és 8. évfolyamnak a kecskemé-
ti Pályaválasztási Kiállításra. A rendez-
vényen elsősorban a megyei Szakképzési 
Centrumok tagintézményei, valamint a 
térség középfokú oktatási intézményei 
mutatkoztak be. Széleskörű tájékoz-
tatást tartottak az általuk nyújtott szol-
gáltatásokról. Tanulóink érdeklődéssel 
járták körül a kiállítókat, a pavilonokat, 
gyűjtötték a szórólapokat, s kívánc-
sian szemlélték az intézmények bemu-
tatófilmjeit. Ismerkedtek a rájuk váró 
lehetőségekkel. Itt került sor a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal által 
kiírt: „Az én szakmám, az én jövőm” 

című rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztó-
jára. A pályázat célja az volt, hogy a fiat-
alok megmutassák rajzaikban, fotóikban 
a saját pályaválasztási elképzeléseiket, 
gondolkodjanak a jövő munkahelyeiről, 
képességeik és ügyességük révén bemu-
tathassák, hogyan tudják magukat elkép-
zelni a különböző szakmákban, ezáltal 
erősítsék pályaelképzeléseiket.

A 7-8. osztályosoknak kiírt rajz-
versenyen iskolánk immár 3. alkalom-
mal hozta el az első díjat. Idén az 1. 
díjat Antóni Andrea 8. a osztályos tan-
uló kapta, „Űrkutató” című alkotásával. 
Andrea az oklevelet és a nyereményt sze-
mélyesen vehette át a rangos eseményen.

Szőke Éva, Dömötörné Tar Margit

ISKOLAI HÍREK
Jövőd a tét!

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 2017.

Iskolánk a Tiszaalpári Árpád Feje-
delem Általános Iskola 2017. október 
16-án pályaválasztási szülői értekezletet 
tartott, amelyre meghívta a környékbeli 
középiskolák képviselőit. A szülői érte-
kezlet célja a középiskolai beiskolázások 
segítése, a 7. és 8. osztályos diákok és 
szüleik tájékoztatása volt.

Az általános tájékoztatón a gimnázi-
umok, szakgimnáziumok, szakközépis-

kolák és a szakiskolák képviselői bemu-
tathatták iskolájukat 5-5 percben, majd 
ezt követően külön teremben személyes 
beszélgetésre várták a tanulókat és a szü-
lőket. A kiskunfélegyházi, csongrádi is-
kolák szinte teljes számban képviseltették 
magukat, és a kecskemétiek közül is töb-
ben eljöttek hozzánk.

Az esemény iránt nagy volt az érdek-
lődés. A rendezvény elérte a célját, hiszen 

a tanulók sok olyan információt kaptak, 
melynek birtokában már tudják, hová 
szeretnének menni tovább tanulni, mi-
lyen szakmát szeretnének választani. Tá-
jékoztatást kaptak az iskolalátogatás le-
hetőségeiről, a nyílt napok időpontjairól, 
s meghívást a Pályaválasztási Kiállításra, 
Kecskemétre. 

Dömötörné Tar Margit
pályaválasztási felelős

Pályaválasztási szülői értekezlet

„Az életszeretet, a kedvesség és a bölcses-
ség mindenkit fiatalon tart. 
Nem számít a kor, a fiatalság belülről árad.”

Idősek napja alkalmából  leptük meg 
műsorunkkal a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjait 2017. október 14-én. Versek-
kel, énekkel, tánccal köszöntük meg fára-
dozásukat, gondoskodásukat.

Műsorban felléptek: Barta Dávid, 
Bende Kira Lili,  Kiss Maja, Szatmári 
Lili, Kacziba Janka, Farkas Tímea és Ku-
tasi Marcell.

Felkészítő pedagógus: Kalmárné Pa-
lásti Mónika

Az idősek köszönetüket és hálájukat 
nagy tapssal fejezték ki. 

Kalmárné Palásti Mónika

Időseket köszöntöttünk
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Ma már senki előtt nem titok, hogy az emberiségnek 
milyen társadalmi és környezeti globális problémákkal kell 
megküzdenie a XXI. században. Naponta szembesülünk azzal, 
hogy sokszor önző, a jövőre nem gondoló életvitelünk mily-
en visszafordíthatatlan változást okoz a környezeten. Elég 
csak a hulladék problémája, vagy az élőlények eltűnésére, 
fajok kihalására gondolni. Nem nevelhetjük a gyermekeket 
környezettudatos gondolkodásmódra, ha mi magunk nem 
hiszünk a változásban, és nem szolgálunk követendő példaként 
számukra. A gyermekek ösztönösen tisztelik a természetet és 
rácsodálkoznak a sokszínű élővilágra. Segítsünk nekik abban, 
hogy megmaradjon bennük az az eredendő képesség, és 
felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában élni a ter-
mészettel.

2017. október 13-án, pénteken 12:00-16:00-ig a hagy-
ományokhoz híven megrendezésre került az idei év őszi sze-
lektív hulladékgyűjtése. Népszerű program a gyerekek és a 
szülők között, hiszen minden osztály érdekelt a gyűjtésben. Ha 
ügyesen dolgoznak, akkor gyarapíthatják az osztálykasszát, s a 
kapott pénzt a saját rendezvényeikre fordíthatják.

 A helyszín változott ugyan, ebben az évben nem a 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarán került 
sor a mérlegelésre, hanem külső helyszínen folytak a munkála-
tok. Az időjárásra azonban nem lehetett panaszunk.

A gyűjtésben elért eredményeink:
Papír 13561 kg, fém 2176 kg, pet palack  827 kg.
Sikeresen zárult a gyűjtési akció, ezt az iskola alsós pedagó-

gusainak, szülőnek, illetve a szemetet elszállító cég munkatár-
sainak köszönhetjük. Kitartó munkájuknak hála eredményekben 
gazdag napot tudhattunk magunk mögött.

„Nincs szükségünk többé hősökre, elég, ha végre valaki 
kiviszi az újrahasznosítható hulladékot.„

Somodi Ida

Halloween-party

Napjainkra már Magyarországon is 
egyre inkább divatos lett a Mindenszen-
teket meg-előző nap bulizós, játékos 
hangulata. A halloween ősi kelta hagyo-
mányokból kialakult ünnep október 31. 

éjszakáján. Főleg a gyerekek kapnak 
előszeretettel az alkalmon, hogy  bo-
szorká-nyos és ijesztő ruhákat öltsenek, 
kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.

Iskolánkban az őszi szünetet meg-

előző héten a felsős osztályok több-
sége rendezett halloween bulit. A ren-
dezvényeket izgatott várakozás előzte 
meg. Fontosak voltak az előkészületek: 
kö-zösen dekoráció készítése, tökök 
faragása. Több osztályban a jelmezbe 
öltözésnek, álarcok készítésének, smin-
kelésnek jutott kiemelkedő szerep. Fes-
tett fekete szemek, véres nyakak, arcra 
festett fekete pókok, denevérek tették 
félelmetessé a hangulatot. Volt, ahol di-
vatbemutatót is tartottak. Az előkészüle-
tek után következett a közös játék, a bu-
lizás. A sötétben félelme-tes hangulatok 
uralkodtak, önfeledten táncoltak. Szinte 
érezni lehetett a szellemek jelenlétét. Az 
egyik nyolcadik osztály szokásos falujá-
ró bulival szórakozott. 

Tanulóink többsége szívesen vett 
részt az osztályok rendezvényein, min-
denki nagyon jól érezte magát. Köszön-
jük a szülőknek a sok süteményt, üdítő-
ket, ami a jó hangulatot fokozta.

Maróti Pálné

Hulladékgyűjtés az iskolában
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Testületi hírek
A buszmegállók helyzete tárgyalás 

alatt

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2017. ok-
tóber 26-i ülésén keresett megoldást arra 
a helyzetre, mely a település buszmegál-
lóit érinti. A jelenlegi állás szerint több 
buszmegállónak hiányzik egy-egy része, 
melyet pótolni kellene a közeljövőben. 
Az üveglapok pótlása komoly összeget 
emésztene fel a keretből, így a testület 
arra a következtetésre jutott, hogy több 
alternatívát is meg kell vizsgálni. Megol-
dási javaslatokat várnak az anyagi költ-
ségek csökkentésére, mielőtt végleges 
döntést hoznak ebben az ügyben.

2 évre meghosszabbították a szerkesz-
tő szerződését

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete megszavazta a 
bizalmat a Tiszaalpári Hírmondó jelenle-
gi szerkesztőjének Víglási Krisztinának, 
aki még 2 évig, azaz 2019. december 
31-ig töltheti be a Tiszaalpári Hírmondó 
felelős szerkesztői pozícióját. 

Kerekes András látja el továbbra is a 
hangtechnikusi feladatokat

Az október 26-i ülésén a képviselők 
elé került az is előterjesztésben, hogy 
Kerekes András lássa el továbbra is a 
hangtechnikusi feladatokat az Önkor-
mányzatnál. Ezt a Képviselő-testület 
egyhangúan támogatta, így 2019. de-
cember 31-ig az ő megbízási szerződését 
is meghosszabbították. 

Rövid hírek:

- Megkezdődik a felkészülés a 
téli síkosság mentesítés munkálatokra.

- Ebben az évben is támogatták a 
helyi versenyzőket, hogy az V. Siketek 
Futsal Bajnokok Ligáján részt vehesse-
nek.  

Izgő-mozgó Waldorf macik készültek a 
tanfolyamon

2017. november 5-én ismét köz-
ségünkbe látogatott Varga Edit, kecs-
keméti babakészítő. A Tiszaalpári 
Alkotó Kezek Egyesület szervezésé-
ben megvalósult, júniusi 2 napos ba-
bakészítő tanfolyam sikere után a 
tanfolyam résztvevői jelezték, hogy 
a babák után meg szeretnék tanulni 
a maci készítést is. Ezúttal 9 tiszaal-
pári hölgy, köztük három anya-lány 
páros vállalkozott arra, hogy elké-
szítse a 22 cm magas, mozgatható 

fejű és kezű-lábú mackót. A közel 7 
órás tanfolyam végére olyan egyedi 
mackók készültek el, melyek külön-
legességéét az adja, hogy ízületekkel 
kapcsolódnak a testükhöz. Ez által a 
medvécskék mókás pozícióba is he-
lyezhetőek. A tanfolyam ismét jó han-
gulatban telt, a munka végén az alko-
tók összeálltak egy közös kép erejéig, 
melyen, büszkén mutatták meg mun-
kájuk gyümölcsét.

December 15-én lesz a Kulturális Évadzáró és az Idősek Karácsonya
2017-ben december 15-én rendezi meg Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Kulturális Évadzárót és az Idősek 
Karácsonyát. A műsor 14 órakor veszi kezdetét, a rendezvény meghívott művésze Pitti Katalin lesz!



Az őszi szünet utolsó napjaiban 
2 napos tábort szerveztünk. A Hallo-
ween közelsége számos lehetőséget 
kínált a gyerekek szórakoztatására, de 

az idő és a nappalok rövidsége miatt 
csak szemezgettünk a jobbnál jobb 
ötletek közül. A töklámpás készítését 
semmiképp sem hagytuk volna ki. A 

gyerekek nagy gondossággal rajzol-
ták meg a félelmetes vagy éppen az 
elragadó arcocskákat. Sötétedéskor 
jelmezt húzva az általunk eldugott 
édességek után kutattak a játszótéren. 
A péntek este a kártya parti zajától, a 
szombat délelőtt pedig a süteményké-
szítés izgalmaitól volt hangos. A gye-
rekek által gyúrt zöld színű tésztából 
boszorkány ujjakat formáltunk és az 
ebédet követően „igazi” banya ujjakat 
ropogtattunk. A lovaglás természe-
tesen egyik nap sem maradhatott el. 
Szeretnénk megköszönni a Merlotte 
Étteremnek azt a sok meglepetés pa-
lacsintát, amivel megajándékozta a 
táborozókat.
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Búcsú Jusztina nővértől

Vadalma Jusztina életének 87., szer-
zetesi hivatásának 56. évében, 2017. 
október 29-én a tiszaújfalui kolostorban 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Vadalma Jusztina 1931. február 12-
én született Sopronban. Két leánytest-
vérével együtt összetartó, szerető csa-
ládban nőtt fel, így a történelem hozta 
nehézségeket sem élték meg tragikusan. 
Iskolai tanulmányait szeretett szülőváro-
sában, az Isteni Megváltók iskolájában 
végezte, ahol nővérek tanították, ahol 
vonzódni kezdett a szerzetesélet felé. 
Az államosítás miatt az utolsó tanévben 
már csak civil tanárok taníthatták, egy 
miniszteri rendelet nyomán pedig nem 
szerezhette meg a tanítónői képesítést, 
csak érettségizhetett. 

Először gyárban, szövőnőként tudott 
elhelyezkedni, aztán egy betegség mi-
att az akkori Martos Flóra Gimnázium 
kertésze, majd pedellusa lett - de ebben 
is Isten akaratát látta, hiszen felismerte, 
hogy életpéldájával segíteni tudja mun-
katársait Isten felé. Fizetéséből támogat-
ta családját, húga taníttatását. Álma-vá-
gya, hogy gyermekeket taníthasson, 
szertefoszlani látszott – mégis alkalmat 
talált, hogy kisebb-nagyobb leányokkal 
foglalkozzon: kerékpártúrákat, kirándu-
lásokat szervezett, a nagyobbakkal ol-
vasták a Szentírást, magyarázta nekik. 
A soproni bencés templomba járt, ahol 
Iróffy Huba és Jáki Teodóz bencés atyák 
lelki vezetése alatt bekapcsolódott az 
ottani oblátus-közösség életébe, obláci-

ót, majd magánfogadalmat tett. Húga, 
Erzsébet érettségije után, 1961 augusz-
tusában Pannonhalmára költözött, hogy 
csatlakozzon az illegalitásban élő Szent 
Benedek Leányaihoz. 1962. március 
9-én „öltötte magára” a szerzetesi ruhát, 
1964. március 21-én tette le első, ideig-
lenes fogadalmát, majd 1970. június 28-
án köteleződött el örökfogadalommal a 
közösségben. A Pannonhalmi Főapát-
ságban élelmiszer-raktáros munkakör-
ben dolgozott. 

1991-ben a Tiszaújfalun újraszer-
veződő közösség magisztrája, majd 
alperjelnője lett 1998-ig. Rendi tisztsé-
gei mellett régi vágya is teljessé vált: 
szívvel-lélekkel vett részt az iskolai 
hitoktatásban és az iskolán kívüli fog-
lalkozásokban, színdarabok, betleheme-
sek szervezésében. Kántorként a felnőtt 
korosztályt is alkalma volt szolgálni: 
énekkart, passió-előadásokat szervezett 
a liturgikus ünnepekre. Közvetlen, kap-
csolatteremtő személyisége miatt sokan 
kedvelték, szerették. 

Imaélete középpontja a Szentségi 
Jézus volt, Belőle merített erőt az idő-
skor nehézségeinek hordozásában is. 
Amíg ereje engedte, részt vett a kolos-
tori munkákban. Utolsó éveiben egyre 
inkább támogatásra, ápolásra szorult. Az 
Úr Jézussal való találkozásra tudatosan 
készülve, a szentségeket örömmel véve, 
csendesen hazatért Jegyeséhez. 

Nyugodjék Békében!

Őszi tábort tartottak a Bársony Lovasudvarban
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Egyházi sorok
- A téli időszámítás alatt, novem-
bertől kezdve az Alpári templom-
ban vasárnap esténként NEM LESZ 
szentmise !
- November 1-től hétköznapokon 
az esti szentmisék kezdési időpont-
ja 17:00.
- Kérjük a jegyeseket, hogy házas-
ságkötési szándékukat esküvőjük 
előtt legalább 3 hónappal jelezzék 
a plébániákon.
- November 19-én Vasárnap a kato-
likus templomokban országos gyűj-
tés lesz a Karitász javára.

Szépkorúakat köszöntöttek az Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klubban

Igaz, hogy közeledik a 2017-es év 
vége, ennek ellenére idén sem feledkez-
tek meg az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub tagjai, hogy felköszöntsék szépkorú 
tagtársaikat. Az október 28-i rendezvény 
helyszínéül most is a Művelődési Ház 
szolgált. Az eseményen Szilágyi Ferenc 
konferanszié köszöntötte a megjelente-
ket a vezetőség (Kiss Jánosné – az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub vezetőjének) 
nevében. Az idősek napja alkalmából ösz-
szegyűlt vendégseregben foglaltak helyet 
a Lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub és a 
Csongrád-Bokrosi Kossuth Nyugdíjas 
Klub tagjai is, akik vezetőikkel együtt 
kaptak meghívást e jeles eseményre. Az 
ünnepségen Tiszaalpár polgármestere, dr. 
Vancsura István is köszöntötte az egybe-

gyűlteket. A vendégek között volt a Ká-
dár Lajos Nyugdíjas Klub vezetője, Boros 
Béláné és Kiss Imre, a Nyugdíjas Baráti 

Kör vezetője is. Mellettük a képviselők 
közül dr. Csernus Tibor és Bartók István 
kapott meghívást a rendezvényre. A kö-
szöntő beszéd után megkezdődött a mű-
sor, melyben Bende Lili énekkel, Balogh 
Károlyné verssel, Kovács Sándor citerá-
val, végül, de nem utolsó sorban pedig 
Kovács Sándorné és Kása Andrásné vers-
sel szórakoztatta a közönséget. Ezt köve-
tően a tagok felköszöntötték a szép korú 
klubtársaikat, név szerint: Huszár Ká-
rolynét, Parádi Józsefnét, Kelemen Bé-
lánét, Balogh Károlynét, Csorba Jánost, 
Bodor Ferencet, Bondor Istvánt és Góg 
Györgyöt. A műsort finom vacsora követ-
te, mely után megkezdődött a mulatság 
Szepesi Tibor zenész közreműködésének 
köszönhetően. A jó hangulatú ünnepség 
végén, a tombola után a legszerencséseb-
bek értékes nyereményekkel távozhattak.

Boros János és felesége 62-ik, házassági évfordulója alkalmából, jó egészsé-
get és szeretettel teli boldog éveket kíván: Terike, Rita és Norbi.



Október elseje az idősek világnapja, 
ebből az alkalomból gyűltek össze ünne-
pelni a Kádár Lajos Közösségi Házban a 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub tagjai. Az 
alábbi gondolatokkal köszöntötte Bar-
tucz Istvánné a klub vezetőjét, Boros 
Bélánét, és a meghívott vendégeket a jó 
hangulatú összejövetel megnyitóján.

„Egy hasonlattal élve mi már elmond-
hatjuk azt is, hogy lassan végig járjuk a 
nagy országutat, azt az utat, amelyen 
apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink 

jártak a világ kezdete óta.  Amíg fiatal az 
ember, nem gondol arra, hogy egyszer 
majd ő is megöregszik, ő is visszafelé néz 
az életére. „Kenyere javát megette” szól 
a régi mondás, Miért ez a mondás? Mi-
ért nem úgy mondják, hogy: „Munkánk 
javát elvégeztük?  Ha visszagondolunk 
az életünkre, meglódulnak gondolataink. 
Színes, változatos képek tárulnak elénk, 
öröm, keserűség kavarog a lelkünkben. 
Sok nehéz utat bejártunk Nagyon sok 
embert ismerek, még az itt lévők közül is, 

akikről tudom, milyen küzdelmes volt az 
élete, hogy a legnehezebb körülmények 
között is tették a dolgukat. Kijárták az 
utat, hogy gyermekeiknek már könnyebb 
legyen végigmenni rajta.  Adassék erköl-
csi, anyagi tisztelet és megbecsülés mert: 
az időt megszolgáltuk, a pályát végigfu-
tottuk, és a hitet megtartottuk. 

Az Idősek Világnapjának 1991-ben 
október 1-jét jelölte ki az Egyesült Nem-
zetek Szervezete, erről az Európai Unió 
is meghozta határozatait.  A demográfiai 
adatok szerint jelenleg a Földön körül-
belül hatszázmillióra tehető az idősek 
száma, az elkövetkező húsz évben pedig 
számuk megkétszereződik. Magyaror-
szágon minden ötödik ember időskorú-
nak számít, vagyis már betöltötte a hat-
vanadik életévet. Az időskor egy nagyon 
fontos életszakasz, ajándék annak, aki 
meg tudja élni annak lényegét. A lényeg 
pedig: a szeretni tudás, a  türelem, a meg-
értés  az emberi kapcsolatok!

Azt kívánom: az év minden napján 
övezzen bennünket figyelem és szeretet, 
és ne szégyelljük a ráncainkat, hiszen a 
ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik, és 
ahol mosoly van ott jókedv szeretet! Ne 
lankadjanak reményeink. Bőröndünkbe 
tesszük a kedves álmokat, lelki értékein-
ket, mert ezek segítenek, védenek, nem 
hagynak ellankadni.”
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Együtt ünnepelték az Idősek Világnapját

A 2016-ban igényelt adósságkon-
szolidációs pályázat kapcsán nyert br. 
256.175.459,- Ft támogatási összeg teljes 
átcsoportosításáról a Képviselő- testület 
az előző ülésen döntött, így a teljes ösz-
szeg útfelújításra lesz felhasználva. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően az útfelújítás második ütemeként az 
alábbi utcák kerülnek felújításra 2017-
2018-ban:
Szakaszszám Szakasznév
23á Kinizsi Pál utca (Jókai M. u. -
 Zápolya u. között)
24 Kinizsi Pál utca (Zápolya u. -
 Bethlen G. u. között)
25 Bethlen G. u. (Kinizsi P. u. vége)
26 Mikszáth Kálmán u.
27 Munkácsy Mihály u.
28 Mikes Kelemen u.
29 Toldi Miklós u.
30 Köztársaság u.
 (Újfalu felöli rész)

31 I.Géza király u.
 (Toldi u. - Köztársaság u. között)
32 I.Géza király u.
 (Köztársaság u. - Móricz Zs. U.)
33 I.Géza király u. (Móricz Zs u. -
 Csokonai u. között)
35 Thököly u. (Móricz Zs. U. -
 Köztársaság u. között)
36 Thököly u. (Arany J. u. -
 Zrínyi M. u. között)
37 Thököly u. (Csokonai u-tól
 Móricz Zs. U. felé)
38 Bajcsy-Zsilinszky u.
39 Bocskai u.
40 Esze Tamás u. (Bajcsy Zs. U. -
 Thököly u. között)
42 Új utca
54 Jókai u. (Dobó I. u. - 
 Mikes K. u. között)
59 Balassa Bálint u.
7 Kossuth Lajos utca
18 Köztársaság utca

19 Szent László tér

A 2017-es évben - amennyiben az időjá-
rás is engedi - a Kossuth Lajos és a Jókai 
Már utca felújítása fog megvalósulni, a 
többi utcaszakasz pedig 2018 tavaszán. 
Az aszfaltozásról- időpontok, utcák meg-
jelölésével - a www.tiszaalpar.hu honla-
pon értesítjük a lakosságot. 

Az aszfaltozás műszaki paramétereit út-
építő mérnökök határozták meg, melyről 
tervdokumentáció készült, amely megte-
kinthető az önkormányzatnál. A felújítást 
végző cég kiválasztása közbeszerzési el-
járás során került kiválasztásra független 
közbeszerzési szakértő bevonásával. 
Kérem észrevétel vagy kérdés esetén ke-
ressék önkormányzatunkat.

Dr. Vancsura István
polgármester

Útfelújítás településünkön
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„Régi emlékek, ifjúkori álmok
Valóra válnak, ülnek vállamon.
Nemtanulások, egyéb csínytevések,
Harmatként hullnak pille-szárnyakon.”

(Tar M.)

Nem is volt kérdés, hogy mint minden 
évben októberre, újra összetrombitáljunk 
társainkat. Telefonok mentek, jöttek és el-
jött a várt nap október 21-e, amikor a szo-
kott helyen Illés Gábor és Turucz Magdi-
éknál Kecskeméten az ősz szépségeiben 
pompázó Lakóparkban találkozzunk. 
Sajnáljuk, hogy Ceni néni betegség miatt 
nem tudott részt venni. Hiányzott Ő is, és 
intelmei, amit a rendhagyó osztályfői órán 
szokott elmondani. 11 órakor már mind-
annyian megérkeztünk. Magdi és férje a 
már megszokott barátsággal és fenséges 
ízekkel vártak bennünket. Egymást ölelve 
üdvözöltük „hisz semmi nem derít olyan 
hamar jobb kedvre, mint egy szerető, ba-
ráti ölelés.” A finom illatok, a gyönyörűen 
terített asztal is csábított. Az asztal mellett 
elcsendesedtünk. Emlékeztünk azokra a 
tanárokra, tanítókra, osztálytársakra, akik 
már csak emlékeinkben lehetnek velünk. 
Ezután az elmúlt év összes történetei az 
„asztalra” kerültek, mondtuk a magunkét. 
Közben iszogattunk, eszegettünk, a hideg 
tálakról fogyatkozásnak indultak a finom 

falatok, s a frissen sült hagymás vérnek 
sem tudtunk ellen állni. Következett az 
elmaradhatatlan séta a parkban. Sok-sok 
új dolog felfedezése a nagy területet be-
járva, beszélgetve ismét visszatértünk 
a találkozó színhelyére. Magdi és Gabi 
gondoskodott arról, hogy az asztalok újra 
terítve várjanak bennünket. Igazi tyúk-
húsleves gyöngyözött a tálakban. S utána 
jöttek még a királyi étkek, pacalpörkölt, 
marhalábszár pörkölt, hurka, kolbász, 
dinsztelt káposzta, amiket nem lehetett 
kihagyni. Mi hívó szó nélkül is leültünk 
és fogyasztottuk a finom ételeket, sütiket. 
Közben folyt az élcelődés, a beszélgetés. 

Előkerültek a családi fotók, csak ámul-
tunk, hogy egy év alatt mi minden történt 
a családban. Öröm, bánat, születés, teme-
tés, nyugdíjazás. Éjjel 11 órakor fújtunk 
takarodót. Megígértük egymásnak, hogy 
jövőre ugyanekkor ugyanitt! S akik meg-
ígérték: Bakos István, Ivicz Mihály, Kása 
Imre, Király Misi, Kis Anti, Kolláth Saci, 
Körösy Marika, Lovas Erzsi, László Zoli, 
Péter Magdolna, Pozsár Irén, Szabó Tibi, 
Szűcs Irén, Tar Mária, Tar Mihály, Turucz 
Magdolna, Wolf Gabi, Benkó Imre.

Kívánom, hogy ez a találkozás örök 
szép emlék legyen!

Tar Mária osztálytársatok

Egy év után újra együtt az osztály

Október 29-én az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület által szervezett 
rendezvény és versenysorozatunk vé-
get ért! 2017 évre hat versenyből álló 
sorozatot, valamint az év elején ren-
dezendő Horgászbált hirdettünk meg. 

Az évadzáró versenyünk kezdete-
kor változó időjárással, az eső minden 
fokozatával emlékeztetett arra, hogy 
bizony az ősz erősen megérkezett. A 
versenyt egy óra előtt megérkező vi-
haros szél fújta le. A versenyre többen 
neveztek, de az időjárási előrejelzés 
miatt többen lemondták a versenyen 
való részvételüket.  21 horgász vett 
részt a versenyen, vidékről és Tisza-
alpárról is érkeztek versenyzők egy-
aránt, akik végig horgászták a 4 órás 
verseny.  Külön kategóriákat nem in-
dítottunk. 

Köszönjük a verseny lebonyolítá-
sában és közreműködők segítségét. 

A horgászverseny végeredménye: 
1. Faragó Ferenc 5.410 gramm
2. Dora István 3.180 gramm
3. Filyó Tamás 3.120 gramm
Itt szeretnénk külön megköszönni 

azoknak, akik 2017. évben rendezvé-
nyeink lebonyolításában részt vettek, 
segítettek, közreműködtek, támoga-
tással hozzájárultak!   

Alpári Tisza HE vezetősége

ÉVADZÁRÓ HORGÁSZVERSENY
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Hamarosan véget ér az őszi szezon
U-11-es és U-13-as csapatunk számára 

már az utolsó, az OTP Bank Bozsik-prog-
ram keretein belül megszervezett torna 
kerül megrendezésre , amit a szabadban 
rendeznek.  Ezt a tornát éppúgy, mint az 
összes többit, Kecskeméten, a Műkertvá-
rosi Sportcentrumban rendeznek meg.

Ezután már teremben fognak edzeni 
és tornákon részt venni ifjú labdarúgóink.

U-11-es csapatunk Palócz Gábor és 
Palócz Dániel vezetésével, míg U-13-as 
csapatunk Tarjányi András irányításával 
vesz és vett részt a tornákon.

A srácok nagyon ügyesek és ered-
ményesek voltak az eddigi tornákon, re-
mélhetőleg még nagyon sokáig fognak 
a labdarúgás közelében maradni, mert a 
fejlődés látszik, főleg az U-13-as csapa-
tunknak a kecskeméti csoport már nem 
jelent túl nagy kihívást.

Csak így tovább!

A teljes őszi menetrend:
1.) 2017.09.09, 9:00, Kecskemét, Mű-

kert.  /lezajlott/
2.) 2017.09.23, 9:00, Kecskemét, Mű-

kert.  /lezajlott/
3.) 2017.10.07, 9:00, Kecskemét, Mű-

kert. /lezajlott/
4.) 2017.10.21, 9:00, Kecskemét, Mű-

kert. /lezajlott/
5.) 2017.11.11, 10:00, Kecskemét, 

Műkert.
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, Álta-

lános Iskola

U-19-es csapatunk eddig nem kö-
zölt eredményei:
TISZAALPÁRI SE – Szabadszállási SE 

9-0
Gól: Lövei Márk /2/; Kása Norbert 

/2/; Forgó Nándor; Király Bence; Tóth 
Tamás; Szabó Krisztián; Bánfi-Antal Dá-
vid

Izsáki Sárfehér SE - TISZAALPÁRI SE 
2-0

Nyárlőrinci LSC - TISZAALPÁRI SE 
4-1

Gól: Czingel Ferenc

TISZAALPÁRI SE – Sunplast-Kere-
kegyházi SE 1-2

Gól: Tóth Tamás

U-19-es csapatunk a 9. helyen áll, 15 
megszerzett ponttal.

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:

TISZAALPÁRI SE – Szabadszállási SE 
1-4

Gól: Surányi Tibor

Izsáki Sárfehér SE - TISZAALPÁRI SE 
0-3

Gól: Bárdos Bence /2/; Kása Norbert

Nyárlőrinci LSC - TISZAALPÁRI SE 
4-2

Gól: Kürtösi Szabolcs;  Borsi Sándor

TISZAALPÁRI SE – Sunplast-Kere-
kegyházi SE 2-1

Gól: Nagy-Gál Róbert /2/

Felnőtt csapatunk a 13. helyen áll, 12 
megszerzett ponttal.

U-19 következő mérkőzések:
2017.11.12-én 11:15 órakor Jakab-

szállás Sporttelep, Jakabszállás KSE - Ti-

szaalpári SE
2017.11.19-én 10:45 órakor Tiszaal-

pár Sporttelep, Tiszaalpári SE - Kecske-
méti LC KTE SI

Felnőtt következő mérkőzések:
2017.11.12-én 13:30 órakor Jakab-

szállás Sporttelep, Jakabszállás KSE - Ti-
szaalpári SE

2017.11.19-én 13:00 órakor Tiszaal-
pár Sporttelep, Tiszaalpári SE - Kecske-
méti LC KTE SI

Kézilabda csapatunk eddig nem kö-
zölt eredményei:

TISZAALPÁRI SE – Euroscale Kecs-
kemét I. 32-44

Legeredményesebb játékosunk: Pász-
tor Dávid /9/

Euroscale Kecskemét II. - TISZAAL-
PÁRI SE  37-27

Legeredményesebb játékosunk: Da-
másdi András /8/

TISZAALPÁRI SE – Bácsalmási 
PVSE 23-47

Legeredményesebb játékosunk: Pász-
tor Dávid /6/

Kézilabda csapatunk jelenleg a 11. he-
lyen áll a tabellán.

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

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

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

Fábián Róbert

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhe-
tőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai 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!
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Előző számunkban a Hírek az oviból 
című cikkünkből kimaradtak részletek. 
Kárpótlásként a cikket most teljes egé-
szében közöljük. 

Óvodánkban minden évben megemlé-
kezünk az állatok világnapjáról (október 
4.). Az állatok világnapjának alapelve, 
hogy az állatok boldogabbá teszik éle-
tünket, segítőtársként és barátként gaz-
dagítják mindennapjainkat. Feladatunk, 
hogy már kisgyermekkorban elültessük 
a természet, az állatszeretet csíráit. Zöld 
jeles napunkra készülve természetesen 

az állatok voltak a hét „főszereplői” az 
óvodában. Az állatok világnapját 1991 
óta rendezik meg azért, hogy felhívják a 
figyelmet a felelősségteljes állattartásra. 
Az ünnepet az állatok védőszentjének is 
tartott Assisi Szent Ferenc halála napján 
tartjuk. Az ünnep célja, hogy az ember 
és az állat közötti barátságot erősítse, va-
lamint felhívja a figyelmet az együttélés 
fontosságára. Neveljük gyermekeinket 
az állatok szeretetére, védelmére! Az 
állatok világnapja alkalmából csopor-
tonként másként, máshol ünnepeltünk. 

A Csiga csoport a Csernák tanyán járt 
lovaskocsival, a Pillangó csoport pedig 
a Kecskeméti Vadasparkban. A Katica 
csoportosok Konfár Margóéknál jártak a 
József Attila utcában. A Tengelice csoport 
(Bartók Léna szüleinek jóvoltából) a Ka-
landfarmra kirándult, ahol a gyerekek a 
háziállatokat természetes környezetükben 
figyelhették meg. A megfigyelés közben 
megetették az állatokat, s a kemencében 
is készült már a friss kenyérlángos. Kö-
szönjük a vendéglátóknak az élményt, és 
a vendéglátást!

Helyreigazítás

PAPÍR:
I. helyezett CSIGA CSOPORT 
(1441 kg), II. helyezett TENGE-
LICE CSOPORT (808 kg), III. he-
lyezett KATICA CSOPORT (449 
kg)

KUPAK:
I. helyezett CSIGA CSOPORT 
(326 kg), II. helyezett TENGELI-
CE CSOPORT (54 kg), III. helye-
zett PILLANGÓ CSOPORT (46 
kg)

PALACK:
I. helyezett TENGELICE CSO-
PORT  (201 kg), II. helyezett SÜNI 
CSOPORT  (156 kg), III. helyezett 
KATICA CSOPORT (126 kg)

FÉM:
I. helyezett TENGELICE CSO-
PORT (364 kg), II. helyezett CSI-
GA CSOPORT (250 kg), III. he-
lyezett SÜNI CSOPORT (119 kg)

Azon csoportok, melyek az első 
három helyen végzetek a tabellán, 
eredményükért Vándorkupát vehettek 
át október 27-én.

A TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2017-BEN IS KIEMELT MUNKÁT VÉGZETT A

HULLADÉKGYŰJTÉSBEN AZ ALÁBBI EREDMÉNNYEL:
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2017-ben is adventi gyertyagyújtásra hív a Római 
Szent Franciska Karitász Csoport

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a központban, a Helyi Termelői Piac mellett elhelyezett adventi 
koszorúhoz várják a tiszaalpári Római Szent Franciska Karitász Csoport tagjai a településünk lakóit. 
A közös gyertyagyújtások az adventi időszakban szombatonként lesznek az esti mise után 18.00 óra-
kor. Az első ünnepi alkalom december 2-án, a második december 9-én, a harmadik december 16-án, 
a negyedik pedig december 23-án kerül megrendezésre. Minden eseményen más-más programokkal 
várják a csoport tagjai az érdeklődőket!

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás

5 év garanciával!
Telefon: 0620/9231-719
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

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

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon 
és sorsjegyeken kívül lehetőség 
van mobiltelefon és szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves 
kiszolgálással várjuk vásárlóin-
kat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

BABAÚSZÁS
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő kisgyermeket

(3 hónapos kórtól) szülővel a harminc perces éneklős, vizes 
foglalkozásra

Helyszín: Népfőiskola Alapítvány Gyarmati Dezső Tanuszoda 

Időpont: 2017. október 16-tól hétfőnként 14.30-15.00 óra

Költsége: 2000 Ft/alkalom, amely tartalmazza a szülő
részvételét IS

ÚSZÓPELENKA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A MEGFELELŐ

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT!

Elérhetőségek és bővebb
információ:

Oktató: Petőfi-Tóth Kíra
Tel: +36 20/ 564-17-03

Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklődőt! 



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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In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

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

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

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

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

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

B/PHF/909/Ba/92

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

* Használt műanyag padlót vennék. 
Tel.: 76/421-576 Benkőné

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

* 130 kg-os hízók eladók 450 Ft/
kg, valamint 1 db. 250 kg-os anyakoca 
eladó 380 Ft/kg-os áron! Érdeklődni: 
+36 70 6232552-es telefonszámon!

* Német kisméretű, fatüzelésű kály-
ha megkímélt állapotban eladó Lakite-
leken. Tel.szám: 06 70 949 1208

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

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

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

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

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

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

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás össz-
komfortos 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 ke-
rékpár 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: megegyezés szerint. Tel.: 30/477-
6020.

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

* Családi ház eladó! 120 m², össz-
komfortos 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 el-
adó. Pintér Mihály Tel.: 30/335-74-73.

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

Akiket nagyon vár-
tunk: Beregszászi Attila 
(anyja neve: Beregszászi 
Amália), Nemes Bertold 
(Jordán Izabella), Kovács 
Csenge Anna (Kovács Ka-
talin), Bálint Anna (Bar-
na Mária), Karsai Gábor 
István (Ajtai Melinda), 
Bálint Hanna (Bartos Bi-
anka)

Akiktől búcsúztunk: 
Fazekas Ferencné Bujáki 
Ilona (1946), Id. Mányi 
László (1938), Szatmári 
Pál (1940), Szabó István 
(1925), Lévai Imre (1946), 
Horváth Mihály (1943), 
Vadalma Jusztina testvér 
(1931), Bársony Ferenc 
(1929), Kovács Istvánné 
Szabó Terézia (1929)

Anyakönyvi hírek
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