
Településünkön 2009-ben indí-
tott útjára egy kezdeményezést 
dr. Farkas Klára, amely mára való-
di tavaszi tradícióvá vált. Török 
Józsefné és Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának szervezésében az 
idei évben jubilált a Gobelin Kiállítás. 
A 2018. április 27-én megnyílt kiállítás 
volt a tizedik alkalom, amelyen számos 
alkotó mutathatta be tehetségét és kie-
melkedő munkáját.  Török Józsefné 
8 éve vette kezébe a kiállítás szer-
vezését, ez alatt az idő alatt „136” 
kiállító 484 alkotását tekinthették meg 
az érdeklődők. A kiállítást dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere nyi-
totta meg, aki ezt követően köszöntötte 
az egybegyűlt érdeklődőket és 
alkotókat. Ezután Török Józsefnének, 
helyi szervezőnek adta át a szót, aki 
rögtönzött tárlatvezetést tartott, amely 
keretein belül mutatta be a kiállítás 
anyagát.  A jubileumi kiállításon 
Alfons Mucha (1860-1939) festő soro-
zatából a 12 hónap című alkotás került 
bemutatásra, ezeket a képeket 3 féle 
technikával készítették el az alkotók: 
Biczók Mihályné gobelin öltésekkel, 
Ivitz Györgyné kétkomponensű üveg-

festékkel, illetve Török Józsefné zselés 
üvegfestékkel.  Szintén a Mucha soro-
zatból volt látható a napszakokból álló 
4 db kép, ezt pedig Baloghné Rácz 
Margit készítette keresztöltéssel. A 
csillagok sorozatból az esthajnalcsillag 
látható, ami Buzder-Lantos Jánosné 
keze munkáját dicséri, ami normál 
gobelin öltéssel készült. A paravánon a 
Németországból származó úgynevezett 
Wihler Gobelinek voltak láthatóak, 
amelyek különleges technikával 

készülnek papírsablonról, milliméteres 
öltésekkel számolják rá a textilre a 
mintát. Ezek érdekessége, hogy nagyon 
élethűek, anyagi értékük is magas. 
A megnyitó részeként ismét meghall-
gathattuk Csernák Emesét, aki ezúttal 
egy mesével kápráztatta el a nagyér-
deműt. Később szót kért Nagy Zoltán, 
az Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, aki 
elmondása alapján feleségével szinte 
hazajár településünkre. A házaspár 
két különdíjat is felajánlott azoknak 
a kiállítóknak, akiknek alkotásait a 
legjobbra értékelték. Az Óbecséről 
érkezett Máriás Gizellának és az abonyi 
Hegedűsné Lankus Hajnalkának adták 
át ajándékukat. Ebben az évben is 
nemzetközi volt a kiállítás, hiszen 
határainkon túlról is érkeztek alkotók 
munkáikkal a kiállításra. Ketten jöttek 
Óbecséről (Halla Margit és Máriás 
Gizella), és Szabadkáról érkezett 
Vidákovity Éva. A Tiszaalpári Alkotó 
Kezek Egyesület egy gobelin képpel 
köszönte meg Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának segítségét és 
munkáját.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Május 2-án köszöntötte otthonában 
virágcsokorral és az Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt emléklap-
pal Pozsár Mihályné Bori Katalint dr. 
Vancsura István polgármester és dr. 
Menyhárt Anett jegyző asszony. 

Kati néni április 29-én töltötte be 90. 
életévét. Születése napjának is van egy 
érdekes története. Hivatalosan 1928. ápri-
lis 29-én született Kiskunfélegyházán, 
azonban házasságkötése előtt nem 
találták az anyakönyvi kivonatát, így val-
ahogy május 1. került beírásra születése 
napjaként. Kilencen voltak testvérek, 
közülük nyolcan élték meg a felnőtt 
kort. Kati néni Pálmonostorán a 8 osz-
tály elvégzése után a mezőgazdaságban 
dolgozott, 1947-ben ment férjhez Pozsár 
Mihályhoz. 1952. október 18-án szüle-

tett meg Katalin lánya. Családi kör-
ben állattenyésztéssel, földműveléssel 
foglalkoztak és a dohányban is dolgoz-
tak. 1985-ben annyira rossz útviszonyok 
voltak már Pálmonostorán, hogy nem 
tudták tovább tolerálni az ottani helyze-
tet így ide költöztek Tiszaalpárra, hiszen 
a lánya is ide került házassága révén. 21 
éve vesztette el a férjét, azóta a lányáék-
kal él. Kati néninek 1 lánya, 2 unokája, 
3 dédunokája van, egy nővére él még, 
aki júniusban tölti 95. életévét. Kati 
néni elmondása alapján jól érzi magát, 
holott élete során ötször műtötték, 36 
éves kora óta magas vérnyomása és 
időskori cukorbetegsége is van, de ezek-
kel megtanult együtt teljes életet élni. 
Szabadidejében televíziót néz, olvas és 
aktívan horgol is.
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(Folytatás az első oldalról)
Ezt a gobelint Szécsényi Imre fotója 

alapján egyedi megrendelésre készítette 
el Szamosközi Tünde – gobelin gyártó, 
forgalmazó. Az eredeti kép, illetve az ez 
alapján készített gobelin a Tiszaalpári 
Skanzen bejáratát ábrázolja, Illés Renáta 
keze munkáját dicséri. A Szamosközi 
házaspár: Szamosközi Antal festőművész 
és felesége Szamosközi Tünde gobelin 
forgalmazó ismét támogatta a kiállítást, 
4 darab - a Szamosközi festményekből 
készült - 2018-as fali naptár került fela-
jánlásra az alkotók részére. A Lakiteleki 
Kézimunka Szakkör is ajánlott fel egy 
különdíjat, melyet Halla Margitnak 

ajándékoztak. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának jóvoltából min-
den alkotó egy-egy emléklapot, egy 
Szamozközi gobelin nyomatot, és egy 
„Gobelin Kiállítás 2018 Tiszaalpár” feli-
rattal ellátott hűtőtáskát kapott ajándékba. 

A 2018-as Gobelin kiállítás alkotói: 
Baloghné Rácz Margit, Csík Lászlóné, 
Hegedűsné Lankus Hajnalka, Mihály 
Jánosné, Halla Margit, Máriás Gizella, 
Vidákovity Éva, Buzder-Lantos Jánosné, 
Biczók Mihályné, Ivitz Györgyné, Illés 
Renáta, Bartók Margit, Török Józsefné, 
Török Adrián, Kolláth Sarolta, Franca 
Károlyné, Olláriné Horváth Melinda, 
Dragonné Barna Margit, Zolnai 

Józsefné, Kiri Mihály, Balogh Renáta.  A 
Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesületének 
elnöke ezúton mond köszönetet a ren-
dezvény sikeres lebonyolításban való 
támogatásért: Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának, Dr. Vancsura 
István polgármester úrnak, a Képviselő-
testületnek, Nagy Zoltánnak - az 
Ötlet Club 13 Egyesület elnökének és 
feleségének, a Szamosközi házaspárnak, 
a Lakiteleki Kézimunka Szakkörnek, 
Kerekes Andrásnak, Kádár Ákosnak, 
Csernák Emesének és édesanyjának, 
Bartucz Istvánnak, Illés Renátának, az 
alkotóknak és mindazoknak, akik hozzá-
járultak a kiállítás megvalósításához.

X. jubileumához érkezett a Gobelin Kiállítás

90 éves születésnapost köszöntöttek



A közelmúltban ünnepelte 80. 
születésnapját Horti Sándor nyugalmazott 
pedagógus, ének-zenetanár, a Bársony 
Mihály Népdalkör egykori vezetője.

Horti Sándor Tiszaújfalun született 
(a mai Vadászház területén) 1938. ápri-
lis 24-én. A 8 osztály elvégzése után a 
Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben 
szerzett tanítóképző érettségit 1957. júni-
us 12-én, majd a Bajai Állami Tanítóképző 
Intézetben kezdett el tanulmányokat 
folytatni, ahol a tanítóképző vizsgát 1958. 
július 10-én tette el.

1957-ben kezdte meg tanítói munká-

ját Alpáron, majd 1961-től Tiszaújfalun 
dolgozott szintén tanítóként. 1968-tól 
a tanítói munka mellett Sanyi bácsi a 
Kiskunfélegyházi Járásban szakfelügyelői 
tevékenységet is ellátott.

1971-ben általános iskola igazgatói 
feladatot kapott; 1973-ig a Tiszaújfalui 
Általános Iskola igazgatója lett. 1974-
től kezdődően a Tiszaalpári Általános 
Iskolában látott el igazgató-helyette-
si-, osztálytanítói- és napközi-otthonos 
nevelői feladatokat.

Mindig jelen volt a gyermekek 
tanításáért, neveléséért vállalt felelősség-

ben és odaadásban. Minden bizonnyal ezt 
a sokoldalú, szerteágazó tevékenységet 
jutalmazták 1982-ben, amikor megkap-
ta a Művelődési Minisztérium „Kiváló 
Munkáért” kitüntetést.

Horti Sándor jelentős szerepet vállalt 
a Tiszaalpár Nagyközség kulturális életé-
ben, hiszen az önkormányzat valamennyi 
kulturális rendezvényén fellépést vállalt 
a Bársony Mihály Népdalkörrel – töb-
bek között a Tiszaalpári Napok és Szent 
Mihály napi rendezvények hangulatát is 
emelték a Népdalkör színvonalas előadá-
sai, amely műsorai összeállítását és koor-
dinálását Sanyi bácsi mindig önzetlenül és 
lelkiismeretesen végezte. 1999-től 2017 
év elejéig, közel 18 évig állt a Bársony 
Mihály Népdalkör élén, akikkel gyakran 
vidéken is vállaltak szereplést, a „Ki mit 
tud?” programjain is aktívan vettek részt. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2015-ben 
az elismerését, tiszteletét és nagyra-
becsülését kifejezve Horti Sándornak 
„Tiszaalpár Nagyközségért” kitüntető 
címet adományozott.

Sanyi bácsi ereje töretlen, feleségével 
Sacikával a mai napig is aktívak. Életútja, 
hivatástudata, a településért vállalt 
munkássága példakép lehet mindannyi-
unk számára.

Ezúton kívánunk Sanyi bácsinak 
Boldog Születésnapot! Isten éltesse 
sokáig jó erőben, egészségben!
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Horti Sándor 80 éves

Fotó: lcafe.hu

A hagyományokhoz híven idén is 
május első vasárnapján, május 6-án ren-
dezték meg az alpári Jótanács Anyja 
templom búcsúját. Ebben az évben 
az időjárás is kegyes volt a hívekhez, 
hiszen csodálatos napsütésben rész-
esülhettek azok, akik kilátogattak a 
Templomdombra. A szentmise 10 órakor 
vette kezdetét, melyen az ünnepi szó-
nok Főtisztelendő Kosik Sándor érse-
ki tanácsos kiskunmajsai plébános atya 
volt. A plébános úr ünnepi beszédé-
ben kitért a keresztény jelképekre, 
illetve azok tudatos használatára. 
Felhívta a jelenlévők figyelmét arra 
az eseményre, amely a közelmúltban 
történt Bajoroszágban. Döntés született 
arról, hogy kötelező lesz a kereszt kifüg-
gesztése június 1-jétől Bajorország val-
amennyi állami hivatalában. A bajorok 
a döntésüket azzal indokolták, hogy a 

kereszt a keresztény-nyugati kulturá-
lis önazonosság alapvető jelképe. Ezzel 
szemben Németországban voltak olyan 
egyházfők, akik nem helyeselték ezt a 
döntést, sőt kritikával illeték azt. A szó-
noklat további részében szó esett Gary 
Chapman, amerikai baptista lelkészről, 
íróról, aki a szeretet kommunikáció-
jaként azokat a vonásokat veszi sorra, 
melyeket a szeretet, mint magatartásfor-
ma magába foglal. Ezek a következők: 
kedvesség, türelem, megbocsátás, 
udvariasság, alázat, nagylelkűség, ősz-
inteség. A szentmise végéhez közeledve 
a hívek körmenetre indultak, ahol meg-
kerülték a Templomdombon található 
Jótanács Anyja templomot. A szent-
mise végén előbb a Tiszaalpári Gitáros 
Fiatalok énekkel és hangszerrel, majd 
Kéri Vencel plébános Tóth Árpád egyik 
versével köszöntötte az édesanyákat.

Május első vasárnapján tartották a Jótanács Anyja templom búcsúját
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Jótékonysági Egészség és Sportnap

Hagyományteremtő céllal indult 
útjára az a kezdeményezés, amely 
Nagyné Bali Szabina - az Aranykéz 
Műhely vezetőjének - ötlete alapján 
indult. Emellé a kezdeményezés mellé 
állt a Településünkért Egyesület is, 
így az ő szervezésükben valósulhatott 
meg e rendezvény április 14-én. Az 
eseménynek különleges apropója is volt 
az egészségmegőrzésre és tudatos élet-
módra való felhívás mellett. Ez nem 
más volt, mint a jótékonyság. A ren-
dezvény célja az volt, hogy az e napon 
befolyt adományokat a Tiszaalpári 
Sportegyesület Kézilabda szakosz-
tályának ajánlják fel, hogy ezzel is 
segítsék a tagozatot a közeli és távlati 
céljaikban. A megnyitón előbb Molnár 
Zoltán, a Településünkért Egyesület 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Nagyné Bali Szabina, az Aranykéz 
Műhely vezetője és a rendezvény házi-
asszonya ismertette a rendezvény for-
gatókönyvét. A nap folyamán lehetősége 
nyílt az érdeklődőknek ingyenes vérny-
omás és cukormérésre is. Mellettük 
Almási Mária riseliős termékeivel és 
Marsáné Aranka lekvárjaival fogadta a 
rendezvény vendégeit. A délelőtt foly-
amán először Bíró Balázst, a BocsiViki.
hu funkcionális táplálkozási refer-
ensének előadását hallgathattuk meg, 
amelyben megtudhattuk, hogy milyen 
a hormontípus szerinti étkezés, és hog-
yan tudhatjuk meg azt, hogy mi mely 
hormontípusba tartozunk. Ezt követően 
a színpadon a sport kapta a főszerepet, 
ahol a TVSE ökölvívó szakosztályának 

bemutatóját nézhettük meg.  Ezután 
Hegedűs László reflexológus tartott 
interaktív előadást a jelenlévőknek. A 
programok közötti szünetben a rendezők 
az előtérben felállított büfé kínálatában 
egészséges gyümölcsökkel, magvakkal, 
cukormentes süteményekkel és egyéb 
friss gyümölcslevekkel kedveskedtek az 
érdeklődőknek. A gyermekek számára 
pedig csillámtetoválással és arcfestéssel 
is készültek a szervezők. A rendez-
vény második felében Csősziné Juhász 
Ildikó, a Kiskunfélegyházi Kórház tel-
ephely vezető-ápolójának előadását 
hallgathattuk meg, aki a szűrővizsgála-
tok fontosságára, a prevencióra hívta 
fel a megjelentek figyelmét. A prez-
entáció után ismét látványos bemutatót 
tekinthettünk meg, ezúttal a TVSE 
japán karate csoportját és a japán 
kardvívókat láthattuk a színpadon. A 
rendezvény zárásaként a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodában meghir-
detett rajzpályázat eredményhirdetése 
következett, ahol a díjazott gyermekek 
értékes nyereményekben részesültek. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet nyil-

vánítani mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult illetve segítségét 
adta, hogy létrejöhessen a rendezvény: 
Tiszakécskei Sport Egyesület, Hegedűs 
László, Muzsik Nándi, Pici Abc, 
Taricska Med Bt. Vitabox, Édes Pötty 
Kecskemét, Tiszaalpár Önkormányzata, 
Ivicz Netta, Hódi Krisztina, Pásztorné 
Halász Orsolya, Bársony Anett, 

Víglásiné Tóth Andrea, Czinege 
Manufaktúra, Nagy Zoltán. Köszönet a 
gyümölcspucolóknak is!

Nagyné Bali Szabina

Talpmérés, Talpbetétkészítés
Az Aranykéz Pedikűr műhely otthont 

ad 2018. május 13-án, vasárnap reggel 9 
órától Pető Viktóriának, aki ingyenes 
számítógépes talpvizsgálatot készít, 
ugyanitt egyedi talpbetétet is lehet nála 
készíttetni. Időpont egyeztetés ELŐRE 
szükséges: Nagyné Bali Szabina 06 70 
850 50 73

Fogyni Könnyű!
A változás pszichológiája

Az áprilisban megrendezés-
re került Egészségnapon Bíró Balázs 
táplálkozási referens tartott előadást. 
Itt azonban sajnos nem állt elég idő 
a rendelkezésünkre. Viszont a nagy 
érdeklődésre való tekintettel úgy döntöt-
tünk, hogy újra meghívjuk. El is látogat 
hozzánk május 20-án, ahol 14 órától fog 
előadást tartani, illetve segít abban, hogy 
ha valaki változtatni akar az életmód-
ján, akkor hogyan fogjon hozzá az első 
lépésekhez. A részvétel nem ingyenes! 
Jegyeket elővételben és a helyszínen is 
lehet vásárolni. A helyszín a folyamatos 
létszámváltozás miatt még nincs lefixál-
va (valószínű, hogy a Művelődési Ház), 
a jegy árakról és a helyszínről nálam 
kell érdeklődni! Nagyné Bali Szabina 
06 70 850 5073
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Mátyás király születésének 575. és 
trónra lépésének 560. évfordulója alkalmá-
ból rendezett mesemondó- és szavalóver-
senyt az Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete április 14 –én szombaton, 
délelőtt 10 órától. A versenyen összesen 
285 versenyző vett részt, a nagy létszám-
ra való tekintettel a rendezvény három 
helyszínen, az AMAPED termeiben, a 
bécsi Collegium Hungaricumban, vala-
mint a bécsi Magyar Nagykövetségen 
zajlott. Az eseményre Ausztria mel-
lett Magyarországról, a Felvidékről és 
Vajdaságból érkeztek versenyzők, óvo-
dás kortól egészen a felnőtt kategóriá-
ig. Az Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesületének munkatársai annyi kikötést 
tettek az elszavalandó művek kapcsán, 

hogy a felsősök és gimnazistáknak min-
denképpen Mátyás királyhoz kapcsolódó 
művet kellett választaniuk, a kisebbek 
szabadon választott verssel vagy prózá-
val indulhattak. Településünket az ősszel 
iskolába induló Csernák Emese képvi-
selte, aki ezúttal „A kővé vált királyfi” 
című magyar népmesével készült a bécsi 
versenyre. A kis mesemondó saját korcso-
portjában közel 30 társával együtt mutat-
ta meg tehetségét a Mariahilfer Sraßen, 
ahol a „Magyarországi óvodások prózái” 
kategóriában kettő másik társával együtt 
különdíjban részesült. 

Ezúton is gratulálunk Emesének az 
eddigi elismeréseihez! További sok sikert 
kívánunk neki ezen az eredményekkel 
teli úton! 

Csernák Emese Bécsben is nagy sikert aratott meséjével

A Tiszaalpári Lovas Egyesület idén 
tavasszal már kilencedik alkalommal 
rendezte meg a határjárást, amelyet ezút-
tal a hosszú hétvégén, április 30-án tar-
tottak. 

Ennek a programnak elsősorban az a 
célja, hogy együtt üdvözöljük a megújuló 
természetet, a tavaszt. Együtt lehessünk 

a családunkkal, barátainkkal, hogy lép-
jünk ki egy kicsit a mindennapi munká-
ból, rohanásból. Hagyjuk el egy picit a 
számítástechnika világát, és az iskolát. 
Lassuljunk egy kicsit le, és élvezzük a 
jó levegőt, a tavaszi buja természetet, és 
persze egymás társaságát.

Az egyesület minden évben más 

útvonalon indul kirándulni, és mindig 
más a kirándulás végállomása. Idén a 
lovaskocsis menet 10 órakor indult a 
lovaspálya mellől a nyárlőrinci határba 
hat lovaskocsival és három lóhátassal. A 
résztvevők között voltak egészen kicsi 
gyerekek, és régebb óta fiatal nyugdíja-
sok is. A sétamenet közben tartottak pár 
megállót a friss természetben, időközben 
csatlakozott még a kirándulókhoz pár 
messzebbről érkezett kocsis és lóhátas 
is. Így a résztvevők száma körülbelül 70 
főre duzzadt. A vendégek Boros János 
tanyájára érkeztek, ahol a vendéglátók a 
Szórát János által főzött kecskepörkölt-
tel várták őket. A tanya és a környéke 
igazán rendezett és hangulatos volt.  Élő 
hegedűszót idősebb Baranyi János biz-
tosított az ebéd mellé. A résztvevők így 
egy nagyon kellemes napot és élményt 
tudhattak magukénak. 

Délután 3-4 óra körül zárult a prog-
ram. A lovaskocsisok visszavitték az 
embereket a találkozási ponthoz, a bicik-
lijeikhez, és autóikhoz, majd jó hangulat-
tal elköszöntek egymástól.

Az egyesület jövőre is várja a kirán-
dulni vágyókat!

Ismét határjárást szerveztek a lovasok

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN
David Baldacci: Senki földje. Barbara Taylor Bradford: Titkos szerelem. Lars Kepler: Lesben. 

Kertész Erzsi: Panthera 3. – A Párduc hazatér. Cookie O’Gorman: Nindzsalány (LOL). Krtistina 
Ohlsson: Vétkesek. Julia Quinn: Minden és a Hold. Nora Roberts: Naplemente idején. Doris Rübel: 
Óvodás lettem. Sohonyai Edit: Szállj szabadon! Louise Spilsbury: Rasszizmus és intolerancia. Anne 

C. Voorhoeve: Liverpool Street. Holly Webb: A bátor kismacska. Ursula Weller: Cicák.
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Honismereti versenyen voltunk…
2018. április 6-án az iskola diákjai 

részt vettek a X. Határon Túli Honis-
mereti Versenyen, amely a csongrádi 
gr. Széchényi István Általános Isko-
lában került megrendezésre. A verse-
nyen 33 csapat mérte össze tudását, a 
csapatok között határon túli csapat is 
képviseltette magát. Az iskolánkból 
két 5 fős csapat jelent meg az országos 
szintű versenyen.

Az 5. a/b osztály tanulói alkották 
az általam felkészített csapatot. A le-
gény és a rongybabák csapat tagjai: 
Dósa Kincső, Homoki-Szabó Anita, 
Ollári Tamara, Guzsik Boglárka, Fá-
bián Balázs. A csapat a középmezőny-
ben végezett, ami nagyon jó teljesít-
mény ennyi csapat között. Az általuk 
készített tabló és menetlevél nagy si-
kert aratott, hisz mindenki a csodájára 
járt.

A verseny megnyitója beszédekkel 
kezdődött, majd a vendéglátó iskola 
diákjainak műsorát csodálhattuk meg, 
a megnyitó ünnepséget a Röpülj Páva 
Kör zenés műsora zárta.

A megmérettetés előtt a verseny-
zők megismerkedhettek a tornacsar-
nokban kiállított különböző mestersé-
gekkel.

A versenyen 6 állomás volt, ahol 

különböző feladatokat kaptak a tanu-
lók. Az előzetes feladatokat: a tablót, 
a menetlevelet, illetve a dramatikus 
játékot az egyik állomáson mutathat-
ták be. A digitális világot is bevonták a 
feladatok közé, amely jól szimbolizál-
ta a modern technika és a népi hagyo-
mányok összevonhatóságát. 

A verseny végén finom ebéd vár-
ta a versenyzőket, illetve meg lehe-
tett tekinteni a tablókat egy kiállítás 
keretén belül. Az eredményhirdetést 
izgatottan várták a versenyzők. Min-

den csapat kapott ajándékcsomagot és 
emléklapot.

A verseny remek alkalom volt, 
hogy a tanulók jobban megismerked-
jenek hagyományainkkal. A tanulók 
nagyon élvezték a versenyt, vidáman 
és lelkesen csinálták végig, nagyon 
büszke vagyok rájuk, mert legjobb tu-
dásuk szerint vitték végig a versenyt. 

Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megköszönni kollégáim segít-
ségét a felkészülésben és a szülők se-
gítségét és támogatását. Csányi Emese

Költészet napi megemlékezés
Idén az eddigiektől eltérő módon 

emlékeztek meg az iskola tanulói a ma-
gyar költészet napjáról április 12-én.  A 
verses-zenés-táncos előadást a művelő-

dési házban tekinthették meg az érdek-
lődő gyerekek. A rendezvény fellépője 
a tiszakécskei Furfangos Banda volt. Az 
együttes hagyományos népzenét, meg-
zenésített verseket adott elő. Néptáncc-

cal színesítették produkciójukat, majd 
rövid táncházzal zárult a jó hangulatú 
műsor. Ezúton is köszönjük az együttes-
nek és vezetőjüknek, Dombi Bendegúz-
nak a színvonalas produkciót.
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A hagyományokhoz híven ismételten 
megrendezésre került a 2017/2018-as tan-
év ÖKO hét program zárásaként elhíresült 
természetismereti vetélkedő.

A verseny nagy előkészülések köze-
pette zajlott, a munkálatokban számos pe-
dagógus kivette a részét.A szülői munka-
közösség a gyerekek megvendégelésében 
segédkezett, szendvicsekkel, üdítőkkel, 
gyümölccsel kínálta meg az ide érkező 
csapatokat. Támogatást kaptunk még az 
ajándéktárgyak megvásárlására a KLIK-
től, illetve köszönjük dr. Halász Mátyás-
nénak az ismételt felajánlását.

Az eddigi évekhez képest nagy lét-
számmal érkeztek a csapatok egy kis vál-
tozással, hiszen idén alsó tagozaton nem 
hirdettük meg a versenyünket. Két kor-
csoportban, 3 fős csapatokkal indulhattak 
a természetszerető gyerekek és mérhet-
ték össze a tudásukat. Csapatok érkeztek 
Kecskemétről, Szentkirályról, Kiskunfé-
legyházáról, Orosházáról, Csongrádról, 
Tiszakécskéről és Tiszabögről.

A verseny az Győri Istvánné igazgató-
nő köszöntőjével indult, majd az 5. osztá-
lyos tanulók színvonalas Föld napi műsora 
következett.  Felkészítő tanáraik: Bondár 
Enikő és Fehér Emil.

A Föld napja célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a természeti környezet megóvásá-
ra, védelmére.

„Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot?”

Iskolánk énekkara is bámulatos műsor-
ral kápráztatta el a vendégeket. Dalcsok-
ruk jókedvű, virágos dalokat tartalmaztak. 
Felkészítő pedagógusuk Barcsik Edit Má-
ria tanítónő volt.

Az időjárás ismételten nem kedvezett, 
így az állomásokat kénytelenek voltunk 
az iskolában elhelyezni tantermekben. A 
verseny egy közös motivációs feladattal 
indult, ami az izgalom leküzdésére szol-
gált.  A csapatok nagyon élvezték a közös 
activityzést. A játék után minden csapat 
önállóan indulhatott el az állomásokra. Az 
állomásokon az iskola pedagógusi fogad-
ták a harcra kész csapatokat, akik nagy 
lelkesedéssel fogadták a színes feladvá-
nyokat. Feladatink idén kreativitást, gya-
korlati tudást igényeltek. Néhány állomás 
a sok közül: sudoku, keresztrejtvény, hul-
ladékból készült tárgy, vörös totó, puzzle, 
Öko lábnyom kiszámítása.

A verseny befejeztével a csapatok egy 
ppt előadáson vehettek részt, amelynek 

témája Tiszaalpár nevezetességei volt. 
Eközben megszülettek az eredmények. 
Minden korcsoportban az első három he-
lyezettet díjaztuk. A versenyzők értékes 
könyveket és okleveleket vehettek át. A 
kísérő pedagógusok sem távoztak üres 
kézzel, számukra noteszeket és tollakat 
ajándékoztunk megköszönve ezzel a kitar-
tó munkájukat.

Köszönöm szépen kollegáimnak a sok 
segítséget, a csapatmunkát, amely nélkül 
nem sikerült volna ilyen jól ez a rendez-
vény. 

Reméljük jövőre is ilyen nagy sikert 
tudhatunk magunk mögött. Ezúton szeret-
ném megköszönni a jelenlévőknek, hogy 
emelték a verseny színvonalát.

Somodi Ida ökoiskolai koordinátor

XVIII. regionális természetismereti vetélkedő 2018.

KÖZMEGHALLGATÁS június 4-én
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján  
2018. június 04. (hétfő) 17.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 
Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dó-
zsa Gy. u. 2.
Napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi terveiről, beruházásairól,
 pénzügyi lehetőségeiről
 Előadó: dr. Vancsura István polgármester
3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások

Egyházi sorok
-   Májustól kezdve a hétköznapi szent-
misék kezdési időpontja 19:00.
-    Májusban hétköznapokon a Lorettói 
litániát imádkozzuk az esti szentmisék 
végén.
-    Májustól kezdve vasárnaponként este 
is lesz szentmise az Alpári templomban. 
Kezdési időpont 18:00.
-    A jegyesek minél előbb jelezzék há-
zasságkötési szándékukat a plébániákon.
-   Június 3. vasárnap Úrnapja/ Jézus 
Szent Testének és Vérének ünnepe. 
Körmenetet tartunk a 9:00-órás illetve a 
11:00-órás szentmise végén.
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Édesanyák köszöntése a Nyugdíjas Baráti Körben
Az édesanyákat köszöntötte a mi 

Nyugdíjas Baráti Körünk is. Az eseményt 
Horti Sándor és felesége Sacika szervezték 
meg. Sándor és Baranyi Jancsi hegedűjén 
szebbnél-szebb köszöntő dallamok szólal-
tak meg. Versekkel a köztünk élő és már 
a csillagok közül ránk tekintő édesanyákat 
köszöntöttük. A műsor után klubunk veze-
tője Kiss Imre és felesége Marika pogácsá-
val, sütivel és üdítő kínálatával tették még 
emlékezetesebbé ezt a gyönyörű tavaszi 
ünnepet. Kívánunk minden olyan édes-
anyának, nagymamának sok jót, egészsé-
get a faluban élőknek is, akinek már nincs 
olyan szerettje, aki köszöntené. Teréz anya 
szavaival fejezném be gondolataimat: 
„Keresd az életet, az élet szépségét, a sze-
retetet akkor is, ha bánt, akkor is ha szép. 
Soha ne éljetek élet nélkül.”

Szederkényiné Ceni, klubtag

Testületi hírek
Sikeres volt a Dobó utcai ingatlan értéke-
sítése

Az árverésre hirdetett Dobó u. 47. szám 
alatti ingatlanra vonatkozóan beérkezett há-
rom pályázó közül a legelőnyösebb ajánlatot 
tevő Fodor Tibor 3.100.000 Ft összegű aján-
latát fogadta el a Képviselő-testület, melynek 
törlesztőrészletét havi 45.000/hó összegben 
határozta meg. 

Reform menü került bevezetésre az Ön-
kormányzat Konyháján

A Képviselő-testület a Pejtsik Béla Nagy-
községi és Iskola Könyvtár Konyha telephe-
lyén 2018. május 1-jétől a reform menü be-
vezetéséhez szükséges eszközök beszerzését 
engedélyezte 2 200 000 Ft összegben az álta-
lános tartalék terhére. A reform menü nyers-
anyagszükségletének biztosítására 3 000 000 
Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék 
terhére. Az első hat-hétben a vendégétkezők 
reform menü ára 900,- Ft/adag, ezt követően 
a teljes ár kerülne megfizetésre.

 A reform menüre az igénylést a rendelést 
megelőző két nappal 09.00 óráig kell leadni 
személyesen a konyhán vagy a 06-76-656-
360-as telefonszámon. (Felhívjuk a figyel-
müket, hogy 10 adag igénylése alatt nem ke-
rül lefőzésre a reform menü.) A reform menü 
étlapja elérhető a www.tiszaalpar.hu honla-
pon az étlap menüpont alatt.

A GRANDBAU-KER Építőipari és Keres-
kedelmi Kft. lett a nyertes pályázó 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő- testülete a TOP-3.2.1-15-
BK1-2016-00024 kódszámú pályázat Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola energetikai 

korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési 
közbeszerzésére érkezett ajánlatokat meg-
tárgyalta, az eljárást érvényesnek minősíti 
és a GRANDBAU-KER Építőipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(6065 Lakitelek, Jókai utca 10.) nyertesnek 
kihirdeti.

Pályázatot nyújtott be a Tiszaújfalui Gyer-
mekekért Alapítvány a Településünkért 
Egyesület és az Áldott Légy Teremtésvé-
delmi Egyesület is   

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő- testülete a Tiszaújfalui 
Gyermekekért Alapítvány kérelmét megtár-
gyalta és támogatja. A pályázat benyújtásá-
hoz szükséges önerőt a bruttó 870.000,- Ft- 
ot támogatás jogcímen biztosítja az egyesület 
számára. a 2018-as költségvetés tartalékkeret 
terhére. Biztosítja továbbá a Tiszaalpár bel-
terület 774 helyrajzi számú terület ingyenes 
használatát a pályázat fenntartási időszaká-
nak a végéig (5 év.) A folyósítás a pályázat 
nyertességéről érkezett értesítés bemutatását 
követően kerül sor.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő- testülete a Településün-
kért Egyesület kérelmét megtárgyalta és tá-
mogatja. A pályázat benyújtásához szükséges 
önerőt a bruttó 175.500,- Ft-ot támogatás 
jogcímen biztosítja az egyesület számára, a 
2018-as költségvetés tartalékkeret terhére. A 
folyósítás a pályázat nyertességéről érkezett 
értesítés bemutatását követően kerül sor. Biz-
tosítja továbbá a Tiszaalpár belterület 502/9 
helyrajzi számú terület ingyenes használatát 
a pályázat fenntartási időszakának a végéig 
(5 év.)

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő- testülete az Áldott Légy 
Teremtésvédelmi Egyesület kérelmét megtár-
gyalta és támogatja az együttműködési meg-
állapodás aláírását. 

Értékelték a Gondozási Központ 2017. évi 
munkáját

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 92/B. § (1) d) bekezdése alapján a fenn-
tartásában lévő Gondozási Központ 2017. évi 
munkáját – az intézmény vezetője által készí-
tett beszámoló alapján – ellenőrizte. Kőrös 
Lajosné intézményvezető beszámolóját meg-
tárgyalta. Fentiekre hivatkozva a Gondozási 
Központ 2017. évi szakmai munkáját megfe-
lelőnek tartja.

Elfogadták a Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvoda 2016-2017-es nevelési év szak-
mai beszámolóját és továbbképzési prog-
ramját

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda 2016-2017. nevelési évben 
folytatott szakmai munkájáról szóló beszá-
molót, illetve a következő évek továbbképzé-
si programját (2018-2023.) elfogadta.

Együttműködési megállapodások köttet-
tek 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régióval 
és a Tiszaalpári Vadásztársasággal együttmű-
ködési megállapodást kötött március 29-én.
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(Folytatás az előző oldalról)

Gyümölcsöskert lesz a Skanzen alatt
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő- testülete támogatja, hogy a Skan-
zen alatt telepítendő gyümölcsöskert terve-
zett helyszínét, azaz a Tiszaalpár 98/4, a 99/1, 
a 100 valamint a 101 hrsz-ú ingatlanokat az 
Önkormányzat biztosítja a Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóságának. Ennek érdekében 
a Képviselő- testület felkéri Dr. Vancsura Ist-
ván polgármestert, hogy a Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóságával írja alá a szándék-
nyilatkozatot a gyümölcsöskert telepítéséhez 
azokkal a feltételekkel, hogy a gyümölcsös-
kert telepítésének költségeit a Nemzeti Park 

fedezi, viszont a kert gondozását az Önkor-
mányzat vállalja.

Szerződés megújítás a Kiskunsági Nemzeti 
Parkkal

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete támogatja a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóságával a 1332 hrsz-ú 
ingatlanra kötött használati szerződés meg-
újítását 2028 december 31-ig azzal a felté-
tellel, hogy az Igazgatóság az épület miha-
marabbi felújítására garanciát vállal. Ennek 
érdekében a Képviselő- testület felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert, hogy a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóságánál kez-
deményezze az ingatlanra vonatkozó 1996. 

július 5-én Kecskeméten kelt használati szer-
ződés megújítását.

Több lakos járdaépítését támogatja az Ön-
kormányzat

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 14 lakos járdaépítési ké-
relmét tárgyalta meg március 29-én. A testület 
úgy döntött, hogy az ingatlanok előtti szaka-
szon történő járdaépítés anyagának költségét 
biztosítja azzal a feltétellel, hogy a kérelmező 
a munkálatokat 2018. augusztus 31. napjáig 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert 
ellenkező esetben a részére biztosított támo-
gatást kamattal együtt kell az önkormányzat 
felé visszafizetnie.

Ebben az évben először szedtek szemetet a Holt-Tisza partján
Kovács Szabolcs immáron több éve 

szervez önkéntes szemétszedést, melynek 
keretében önkéntesek tisztítják meg köz-
vetlen környezetünket. Ebben az évben 
már márciusban is lett volna egy szemét-
szedési akció, azonban az akkori időjárási 
körülmények ezt nem tették lehetővé. Így 
az idei első nagyobb megmozdulás kito-

lódott május 6-ra. A szervezők célja is-
mét a Holt-Tisza partjának megtisztítása, 
szebbé tétele volt. Most is lelkes csapat 
gyűlt össze, többek között az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola 8/b osztályának 
tagjai, akikre Győri Tamás tanár úr és 
Sánta Ferencné Tóth Olga ügyeltek, volt 
olyan személy, aki Kecskemétről érke-

zett településünkre, de a Településünkért 
Egyesület tagjai közül is többen képvisel-
tették magukat az eseményen. Az egyesü-
let ásványvízzel és zsákokkal segítette a 
lelkes kis csapat munkáját. Ősszel ismét 
lesz hasonló jellegű szemétszedési akció, 
a részletekről később tájékoztatjuk az ol-
vasókat.

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!
A 2018. évben ismét hamarosan elkövetkezik az adóbevallás időszaka, amikor befizetendő adónk 1%-áról eldönthetjük, hogy mely 
társadalmi szervezet számára kívánjuk felajánlani. Kérjük Önt és hozzátartozóit, hogy számos más nemes cél közé vegye fel a PEJTSIK 
LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY támogatását is (adószám: 18353963-1-03)! Adójának 1%-a – ha az még oly csekély összeg is – jelentős mér-
tékben hozzájárul az Alapítványon keresztül az Árpád Fejedelem Általános Iskola munkáját segítő, támogató célok megvalósításához! 
A 2017. évben – Önöknek köszönhetően – 314.380,-Ft érkezett bankszámlánkra az Önök adójának 1%-ából! Ebből a felajánlás-
ból tudjuk biztosítani az Árpád Fejedelem Általános Iskola programjaihoz, a diákok kirándulásaihoz és az év végi könyvjutalmakhoz 
nyújtandó támogatásokat. Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulását adója 1%-ával. Kérjük, ne feledkezzenek el az eSZJA 
online kitöltő felületen történő benyújtásról sem.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
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Szemétszedés a Polgárőrség lovas csoportjával
2018. április 28-án külterületi szemétsze-
désre, erdőszépítő mozgalomra invitálta a 
Tiszaalpári Polgárőrség lovas csoportja a 
tiszaalpári lakosokat. A megmozdulásra 
számos gyermek, fiatal és felnőtt érkezett 
a lovas pályához 9 órára. Először Bársony 
Anett, a Tiszaalpári Polgárőrség lovas 
csoportjának vezetője tartott eligazítást 
arról, hogy kik, mely területet fogják 
megtisztítani, majd szétosztotta azokat a 
zsákokat, amelyeket a Tiszaalpári Polgár-

őrség biztosított az önkéntesek számára. 
A szemétszedők között a gyermekek vol-
tak a leglelkesebbek, akik nem munká-
nak, hanem csapatépítésnek és hasznos 
időtöltésnek élték meg azt, hogy együtt 
szépítették meg a környezetünket. Az 
útvonalak a külterületekre, a Lovaspálya 
és Vadászház környékére, illetve a tele-
püléshatárokra fókuszáltak, hiszen itt volt 
a legtöbb hulladék. A délelőtt folyamán 
több illegális szemétlerakóhelyet sikerült 

felszámolni, több mázsa szemét gyűlt 
össze, melynek elszállításáról Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata gondos-
kodott. A szervezők ezúton szeretnének 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
részvételükkel segítették e kezdeménye-
zést! A közeljövőben lesz még hasonló 
jellegű megmozdulás, de addig is vigyáz-
zunk környezetünkre, védjük meg örök-
ségünket!

Reménységeink – Réczi Ákos gépész tanuló, aki az országos 
szakmai versenyen 2. helyezést ért el

- Kedves Ákos! Kérlek, mesélj ma-
gadról! Mit tanulsz, hogyan sikerült 
elérned ezt a fantasztikus szakmai ered-
ményt? Milyen terveid vannak, hol sze-
retnél tovább tanulni? 

- Idén elérkezett számomra is az 
utolsó középiskolai év. A PG német-ma-
gyar kéttannyelvű gépész szakán tanul-
tam 5 évet (4+1), mivel volt egy nyelvi 
előkészítő év is. Ennek is köszönhető, 
hogy tavaly megszereztem a B2-es né-
met nyelvvizsgát és idén júniusban re-
mélhetőleg meglesz a felsőfokú (C1) is. 
Mivel gépész osztályba jártam, így adó-
dott, hogy nekem ez a választott érett-
ségi tantárgyam. Annyit kell róla tudni, 
hogy ez elég komplex témakör. Ez azt 
jelenti, hogy kb. 10 tárgy tananyagát 
öleli fel. A verseny, amin elindultam az
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ÁSZÉV (Ágazati és Ágazaton kívüli 
Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Verse-
nye). A végzős évfolyamból minden év-
ben indulnak tanulók ezen a versenyen. 
Ebben az évben 13-an kezdtünk neki az 
első fordulónak (selejtező), ahonnan az 
ország 30 legjobb eredményt elért ta-
nulóját hívják be a döntőre. Az 1. for-
dulóra március elején került sor, amely 
alapján 12-ként jutottam a döntőbe. Ez 
a forduló középszintű feladatokból állt, 
de a döntőben már emelt szintű felada-
tokat is meg kellett oldani. Erre Szol-
nokon került sor április 8-9-én. Az első 
napon írásbeli, a második napon szóbe-

li volt. Az írásbelin 100/84, a szóbelin 
50/46 pontot értem el és így 150/130 
ponttal az országos 2. helyezést sikerült 
elérnem. Tanáraimnak nagy köszönettel 
tartozom, nélkülük nem sikerült volna. 
Közülük Mindszenti László tanár urat 
emelném ki, aki rengeteg tudást adott 
át az elmúlt 2 évben. Remélem örömet 
tudtam szerezni neki ezzel az sikerrel. 
Illetve Kovács József tanár úr is sokat 
hozzátett ennek az elismerésnek az el-
éréséhez. Az ő nevük sokak számára 
lehet ismerős. A verseny döntőjének 
első 10 helyezettje meg is kapta a to-
vábbtanuláshoz kapható maximális 100 

többletpontot. Ez is nagy segítség, hi-
szen egy lépéssel közelebb kerültem 
az egyetemhez. Az Óbudai Egyetem 
Bánki karán szeretnék tanulni gépész-
mérnök szakon. Szabadidőmben ha te-
hetem motocrossozok. Ez a sport azért 
is hasznos, mivel technikai sport lévén 
szorosan kapcsolódik a gépészethez. 
Többnyire a motorom szervizelését is 
én végzem, így ebből is sok hasznos 
dolgot tudok felhasználni.

Ezúton is gratulálunk Ákosnak ed-
digi elért eredményeihez és további sok 
sikert kívánunk neki további céljai el-
érésében!

Reménységeink – Herczeg Eszter, a szakmai versenyeket
sorra nyerő fodrász tanuló

Herczeg Eszter mióta elkezdte fod-
rász pályafutását sorra nyeri a szakmai 
versenyeket. Jelenleg még tanuló Kis-
kunfélegyházán, de gyakorlatát telepü-
lésünkön a Nóra szalonban tölti. A vele 
készített interjúban arra voltam kíván-
csi, hogy hogyan is néz ki egy fodrász 
tanuló élete, akinek lételeme a verseny-
zés.

- Mióta dolgozol fodrászként? Ho-
gyan kerültél a pályára?

- Még tanuló vagyok a szakmában, 
jövőre fogok végezni. Már kisgyermek-
ként 5-6 évesen eldöntöttem, hogy fod-
rász szeretnék lenni.

- Milyen versenyeken indultál ed-
dig?

- Számos versenyen vettem már 
részt, többek között Pécsen, Miskol-
con és Budapesten is. Nemrégiben volt 
egy külföldi Beauty Kupa Ukrajnában, 
amit nem hagyhattam ki. Ezek a verse-
nyek mindig országos szintűek, de volt 
olyan, ami nemzetközi is.

- Milyen eredményeket értél el eze-
ken a versenyeken? Melyikre vagy a 
legbüszkébb?

- Eleinte volt olyan, hogy üres kéz-
zel jöttem haza a versenyekről, de most 
már többnyire hozok el dobogós helye-
zést. 1 éve versenyzek, de a legelső ver-
senyemre vagyok a legbüszkébb, ahol 
fonással készített nappali frizurából in-
dultam összevonva a végzett fodrászok-
kal én, mint 9-es tanuló. Hatalmas meg-
lepetésemre első helyezést értem el.

- Hogyan készülsz fel ezekre a szak-

mai versenyekre?
- Nagy felkészülést, figyelmet és 

kitartást igényel egy ilyen verseny, mi-
vel nem csak a hajnak kell tökéletesnek 
lennie, hanem a modellnek tetőtől tal-
pig.

- Ki segíti a versenyekre való felké-
szülésben? 

- Versenyzésem kezdetekor tanára-
im megmutatták az alapot, de én szeret-
tem mindig a saját ötletemmel indulni 
ezeken a megmérettetéseken. Most pe-
dig a jelenlegi oktatóm segít, Benkóné 
Barcsa Nóra, és persze a szüleim is tá-
mogatnak folyamatosan.

- Van e kedvenc versenyszámod?
- Minden versenyszámnak megvan 

a maga szépsége, de hozzám mégis a 
menyasszonyi konty áll a legközelebb.

- Hogyan választasz modelleket?
- Ez a versenyzés legnehezebb ré-

sze. Egy modellnek, szépnek, jó kiál-
lásúnak, csinosnak, megbízhatónak és 
persze nagyon kitartónak kell lennie a 
több órás gyakorlásokat is végig ülve. 
Női modellem a nővérem Herczeg Bar-
bara, férfi modellem a párom Hornyák 
Sándor. Nekik tényleg nagyon sokat 
köszönhetek.

- Honnan inspirálódsz, kiket figyelsz 
a legújabb trendekkel kapcsolatban?

- Általában nagy világversenyeket 
szoktam az interneten követni, onnan 
meg lehet tudni hogy körülbelül mi lesz 
az itthoni elvárás.

- Mit szeretsz a legjobban a szakmá-
ban?

- Nagyon szeretek versenyezni és jó 
érzés látni mikor a vendég jókedvvel 
megy ki az üzletből, mert lett egy szép 
frizurája.

- Milyen szakmai céljaid és terveid 
vannak?

- A jövőbeni versenyeken is szeret-
nék jó eredményeket elérni, helyt áll-
ni. Ha lesz rá lehetőségem nemzetközi 
szinten is, tervem között szerepel egy 
saját szalon is. 

Ezúton is gratulálunk Eszternek az 
eddig elért eredményeihez! Pályájához 
kitartást és még több szakmai sikert kí-
vánunk!  
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Továbbra sem túl sikeres tavasz
U-11-es és U-13-as csapataink továbbra is szerepelnek az 
OTP Bozsik Program által szervezett tornákon, amelyek 
egész tavasszal a Kecskeméten található, Műkertvárosi 
Sportcentrumban kerülnek megrendezésre.
Az első kettő tornán túlvannak a srácok, azt jó látni, hogy 
végre az U-11-es csapatunk is kezd összeérni és jó eredmé-
nyeket elérni.
U-11-es csapatunknál az összeszokottság és a belefektetett 
munka, már az eredményeken is kezd meglátszódni, míg 
U-13-as csapatunk fejlődése, továbbra is töretlen.

U-7-es és U-9-es csapataink számára is a Műkertvárosi 
Sportcentrumban kerülnek megrendezésre, az úgynevezett, 
fesztiválok, amelyek szintén az OTP Bozsik Program kerete-
in kerülnek megrendezésre.

A tavaszi OTP Bozsik Program menetrendje (U-11; U-13):

03.30., Kezdés:10:00. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcent-
rum a
04.07., Kezdés:10:00. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcent-
rum a
04.29., Kezdés:09:00. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcent-
rum a
05.12., Kezdés:09:00. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcent-
rum
05.26., Kezdés:09:00. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcent-
rum

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni a fiúkat és biztat-
nák őket, várnak sok szeretettel, minden kedves szurkolót!

Idén ismét futballtábort szervez a Tiszaalpári Sportegyesület, 
az általános iskolások számára, 1-6. évfolyamig.

A jelentkezéseket június 10-ig várják a szervezők.

U-19-es csapatunk eddig nem közölt eredményei:
Az Izsák elleni meccsen az ellenfél egyik játékosa olyan sze-
rencsétlenül találkozott a kapufával, mellkassal, hogy azonnal 
elveszítette az eszméletét és újra kellett éleszteni.
Dudás György, a felnőtt csapat edzője, ezt sikeresen végre is 
hajtotta, szerencsére és a játékos már jól van!
Ezúton is gratulálunk Gyuri bácsinak!

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt eredményei:

EGÉSZSÉGNAP!!!

Június 23-án kerül megrendezésre a hagyo-
mányos Egészségnap, a Sportegyesület szer-
vezésében!

Részletes program később…

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

HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert
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Sofőröket keresek, B kategóriás és C kategóriás
jogosítvánnyal, 3.5 t-ás autókra,

belföldi munkára.
Bérezés megegyezés szerint prémiumokkal. 

Várjuk hívásodat: 70/779-64-65
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Z-G FA KER 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.
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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

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

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben.
Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadó
semmilyenanyagi, jogi felelősséget nemvállal.Kéziratokat nemőrzünkmegés
nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Elveszett kulcscsomót keresünk! A 
Mátyás király utca és a Jókai utca környé-
kén veszhetett el egy kulcscsomó, ismer-
tetőjele egy sárga krotália. A becsületes 
megtalálót kérjük, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban Boris Ferencnél adja le a 
kulcscsomót!

* „Központhoz közel 900 m2 üres épí-
tési telek eladó. Érd.: 06/76/715-757”

* Tiszaalpár, Budai Nagy A. u. 64. sz. 
alatti családi ház eladó. Érd.: 06/76/424-
020

* Lövei József /tel: 06 70 429 9146/ 
épületbádogozási munkákat vállalok! 
Számlát tudok adni az elvégzett munkák-
ról, anyagról!

* Használt PVC műanyagot vennék. 
Használt ágyneműtartós rekamié eladó. 
Tiszaalpár, Dobó u. 2. Tel.: 76/421-576.

* Összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 30/57-53-036

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

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

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

* 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.

* 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, bo-
rona, vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pin-
tér 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

* Régi építésű összkomfortos családi 
ház, nagy telken az Ady Endre utca 49. 
szám alatt eladó. Irányár: 5 000 000,-Ft 
06-30/710-19-98

* Eladó Metabo Flex 2000 W-os új 
állapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 
30.000,-Ft. Fából készült emeletes ágy, 2 
db heverőnek szétszedhető. Érd.: 30/601-
0608

Akiket nagyon vártunk: 
Baranyi Zoé (Anyja neve: Kál-
lai Vivien), Keleti Dávid (Roz-
mán Kitti)

Akik házasságot kötöttek: 
Réczicza Zoltán és Lantos An-
géla (április 6.), Harmath József 
és Dongó Mónika (április 6.), 
Dömötör István és Bende Tí-
mea (április 6.), Miklós György 
József és Pető Krisztina (április 

13.), Csiszér Ádám és Rézmű-
ves Edina (április 13.), Bálint 
Bence és Asztalos Emese (áp-
rilis 16.)

Akiktől búcsúztunk: Ko-
vács István András (1963), 
Haticza Istvánné Szabó Mária 
(1931), Mihály Jánosné Csányi 
Erzsébet (1919), Hajdú Gáspár 
(1949), Gulyás Istvánné Langó 
Éva (1938)

Anyakönyvi hírek
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