
25 éve már, hogy elindult egy gondolat, 
hogy legyen nyugdíjas klub Tiszaalpáron. 
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
sikere azóta is töretlen, több száz ren-
dezvény van mögöttük már, ahol házi-
gazdaként, vagy vendégként mutatták 
meg, hogy milyen tehetségesek, és hogy 
még mindig nagy bennük a tenni akarás. 
2018. június 2-án, szombaton ünnep volt 
településünkön, amelyen nem csak a 
Klub megalakulását, hanem annak sike-
reit is méltatták a rendezvény meghívot-
tjai. Az ünnepélyre Szilágyi Ferenc hozta 
be a Klub zászlaját hölgykoszorúban, 
a Klub tánckarának kíséretében, akik 
ezt követően egy csárdás táncot mutat-
tak be. Szilágyi Ferenc mindezek után 
átvette a szót, hiszen ő volt az est házi-
gazdája, a műsorvezető. Köszöntőjében 
elmondta, hogy számára mit jelentett 
ez a 25 év, többek között bölcsességet, 
tapasztalatot. A továbbiakban köszöntötte 
a rendezvény meghívott vendégeit. A 
rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel 
olyan vendégeik is, mint például Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselőnk, az 

Országgyűlés alelnöke; Lenkei Róbert, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
egyik képviselője, illetve az „Életet az 
éveknek” Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun 
Megyei Egyesületének elnöke Sántháné 
Szabó Margit. Természetesen tiszteletét 
tette a rendezvényen dr. Vancsura István, 

Tiszaalpár polgármestere is. A helyi 
Nyugdíjas Baráti Kör és a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub tagjai mellett a lakiteleki 
Tisza Nyugdíjas Klub, a bokrosi Kossuth 
Nyugdíjas Klub, a kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület, vala-
mint a városföldi Napsugár Nyugdíjas 
Klub tagjai is meghívást kaptak e jeles 
eseményre. A műsor elején a jelenlévők 
megemlékeztek azokról a klubtagokról 
is, akik ma már nem lehetnek közöttünk, 
őket egy-egy mécses jelképezte, amely 
a színpad szélén került elhelyezésre. A 
továbbiakban meghallgathattunk egy 
verset Kása Andrásnétól, majd a pol-
gármester úr Kiss Jánosné klubvezetővel 
együtt ajándékot adott át a klub alapító 
tagjainak: Balogh Károlynénak, Bodor 
Mihálynénak, Huszár Károlynénak, Ivicz 
Györgynének, Parti Lajosnénak, Balla 
Istvánnénak, H. Tóth Gábornénak. Ismét 
vers következett Kovács Sándorné és 
Kása Andrásné előadásában, ami után 
Kiss Jánosné klubvezető ismertette a 
klub történetét, kiemelkedő eseményeit.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Fennállásának 25 évét ünnepelte az Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klub
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A műsor további részében Lezsák 
Sándor tartotta meg beszédét, amely-
ben a hosszabb ideje fiatalok titkának 
kulcsát kereste. Példaként említette éde-
sanyját, aki 90 év felett is rejtvényt 
fejtett, illetve Szíj Rezsőt is, aki többek 
között református lelkész, művelődés- és 
irodalomtörténész is volt. Nem kis tel-
jesítmény volt tőle az sem, hogy 65 éves 
kora után doktorált. Majd dr. Vancsura 
István köszöntötte a jelenlévőket, aki 
után Sántháné Szabó Margit kapott szót. 
A megyei egyesület elnöke több okleve-
let is adományozott a klubnak, illetve 
kiemelte a klub és klubvezető érdemeit. 
Ezt követően a jelenlévő vendégklubok 
vezetői szalagot tűztek a klub zászlajára. 
A későbbiekben két születésnapost: Kása 

Andrásnét és Sántháné Szabó Margitot is 
meglepték a klubtagok egy-egy virágc-
sokorral e jeles nap alkalmából. A jókedv 
és öröm fokozásaképp ismét megmu-
tathatták a táncos lábú hölgyek tudásukat 
egy sétapálca kíséretében a színpa-
don. A műsor utolsó fellépője Czeglédi 
László énekes volt, aki több versenyen 
is elkápráztatta már a nagyérdeműt 
lenyűgöző hangjával. Természetesen a 
tapsvihar most sem maradhatott el. A 
vacsora előtt azonban Balogh Károlyné, 
az egyik alapító klubtag meglepetéssel 
készült Kiss Jánosné számára, egy kedves 
versben foglalta össze, hogy mi-minden 
történt a klubban 25 év alatt. Ezt követően 
egy csokorral köszönte meg a klub-

vezetőnek 18 évi munkáját, s arra kérte, 
hogy ez maradjon így a továbbiakban is. 
A műsor után elérkezett a vacsora ideje, 
amelyet ismét a Tiszatáj Vendéglő biztosí-
tott a jelenlévők számára. Az ünnepség 
ezzel azonban nem ért véget, hiszen a 
vacsora után meglepetés is volt, nem is 
kicsi, hiszen a tánc előtt 3 torta került 
szervírozásra, amelyen ott díszelgett a 
neves jubileumi 25-ös szám. A finom 
tortákat Kovácsné Kiss Edit készítette. 
Hamarosan kezdetét vette a hajnalig tar-
tott a mulatság, amelyen vélhetően min-
denki jól érezte magát. Sok-sok boldog 
évet, sikeres szereplést kívánunk még az 
Árpád Nyugdíjas Klubnak és vezetőjének 
is Kiss Jánosnénak!

Fennállásának 25 évét ünnepelte az Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klub

„Emlék nélkül csak árnyak vagyunk.”
Ez az 1987-ben végzett osztály mot-

tója is. Hisz olyan jó emlékezni. A múlt 
emlékei is szebbé válnak. Elfeledjük a 
rosszat, s csak a szépre emlékezünk. Egy 
éve, hogy találkozott ez az osztály, s 
mégis milyen sok mondanivalójuk volt. 
Öröm, bánat, sikertelenség, sikerek és 
milyen jó volt megosztani osztálytár-
sainkkal, barátainkkal.  Volt, aki 45 év 
után jött először Zoboki Attila, Czirkó 
Gyula (Öcsi) Amerikából, Kis Pista 
Németországból jött haza a találkozó 
kedvéért. A régi Alma materben kezdtük 
a találkozót, egymás szavába vágva, mint 
régen. Mondták az eltelt év eseményeit, 
majd elcsendesülve egy szál gyertyát 
gyújtva emlékeztek elhunyt tanáraikra, 
osztálytársaikra. 

A találkozás örömteli pillanatai 
a Tiszatáj Vendéglőben folytatódtak. 
Terített asztal és zeneszó várt bennünket. 
Lólé Pista finom áfonya és szőlőpálinkával 
lepte meg a barátait. Elképesztő, hogy 
milyen remekül szervezte meg Palástiné 
Szűcs Gizike és segítőtársa Lóléné 
Erzsike ezt a találkozót. Hajnalig tartó 
beszélgetés, mulatás, táncolás után 
Szabó Tibi pezsgőjével koccintottunk 
arra, hogy a következő alkalommal is 
„kötelező” lesz eljönni a találkozóra. 
Ezek a „gyerekek” optimisták! De adja az 
Isten, hogy így is legyen! A terhes idők, 
mérföldek sebesen telnek, ha vidáman 
együtt lehetünk. S mind a világ is sze-
bben ragyog, ha egy volt osztálytárssal 
együtt lehetünk. Remélem Ti is így érez-
tétek, mert én nagyon boldog voltam, 

hogy öreg tanítóként meghívtatok és köz-
tetek lehettem. Erősítettétek bennem azt 
a tudatot, hitet, hogy a tanítók fáklyák, 
akik tanítványaik szívében tüzet tudnak 
gyújtani.

Szeretettel köszönök mindent a részt-
vevők nevében is!

Szederkényiné Ceni néni

Osztálytalálkozó



2018. május 19-én gyűltek össze a 
helyi Kádár Lajos Közösségi Házban 
a településünk nyugdíjas klubjai, hogy 
együtt ünnepeljék meg a Majálist. 

A házigazda ezúttal a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub volt, akik meghívták 
rendezvényükre a helyi Nyugdíjas Baráti 
Kör és az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub tagjai mellett a bokrosi Kossuth 
Nyugdíjas Klub és a lakiteleki Tisza 
Nyugdíjas Klub tagjait is. Így közel 
180 fő részvételével kezdődhetett el a 
rendezvény. Először Hegyi Sándorné, a 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub vezetője és 
dr. Vancsura István, Tiszaalpár polgárm-
estere köszöntötte az egybegyűlteket. 
A megnyitón ének és versszóval ked-
veskedtek a klub tagjai a meghívottak-

nak. Ezt követően a Fekete Ferenc, Góg 
Mihály és Góg Mihályné által készített 
birka gulyásleves került felszolgálás-
ra. A leves mellé egy kis rétessel és 
itallal is kedveskedtek a szervezők a 
vendégeknek. Éppen, hogy csak befe-
jeződött az ebéd, már meg is jelent egy 
pár gomolyfelhő az égen, ami követ-
keztében egy gyors „hidegzuhany” is 
érkezett. Azonban szerencsére ez nem 
sokáig tartott, gyorsan kisütött a nap, így 
a szabadtéri színpadon meg is kezdődhe-
tett az ünnepi műsor, amelyet az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub táncosai 
nyitottak. A közelmúltban lévő anyák 
napjáról is megemlékeztek a klubtagok, 
míg Csorba Jánosné és Kása Andrásné 
egy-egy verssel, addig Keserűné Guzsik 

Mária egy dallal köszöntötte a jelen 
lévő földi és égi édesanyákat.  Később 
Keskeny Barna Piroska és Buzder 
János énekes produkciója következett. 
A műsor további részében a vendég 
klubok szerepeltek. Előbb a lakiteleki 
Tisza Nyugdíjas Klub lépett színpad-
ra humorral, majd a bokrosi Kossuth 
Nyugdíjas Klub énekkara mutatkozott be 
a közönségnek. A helyiek közül Csorba 
Jánosné és Bartucz Istvánné, illetve a 
Nyugdíjas Baráti Kör tagjai léptek fel 
énekkel. A programot a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub műsorszáma zárta, 
amelyben egy lánykérést és lakodalmat 
elevenítettek meg. A mulatság a szín-
pad után a Klub székházának udvarán 
hajnalig folytatódott, ahol a talpalávalót 
id. Baranyi János és ifj. Barna Sándor 
szolgáltatta. 

A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
tagjai ezúton mondanak köszönetet a 
rendezvény támogatásáért Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, 
dr. Vancsura Istvánnak, dr. Menyhárt 
Anett jegyző asszonynak. Az ebéd-
hez való hozzájárulásért id. Barna 
Sándornak, Kézsmárki Lászlónak 
és Farkas Csabának. Az italért pedig 
Kacziba Sándornak. Továbbá köszönet 
a Tiszaalpári Horgászegyesületnek az 
asztalok, padok biztosításáért, az Árpád 
Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas Baráti 
Kör tagjainak a rendezvény lebonyolítás-
ban való segítségükért. 
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Majális a Kádár Lajos Nyugdíjas Klubban

Tiszaalpár Önkormányzatának 
támogatásával településünkön is meg-
jelent az országszerte egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő csapatjáték, a 
kocsmakvíz. A játék -mint a neve is mutat-
ja- alapvetően egy kvízjáték, amit jelle-
mzően bárokban, kávézókban, pubok-
ban tartanak. A játékban nem egyéni 
játékosok, hanem csapatok versenyeznek 
egymással, mely végén a győztes csapat 
-azon felül, hogy nevüket örök dicsőség 
övezi- nyereményben részesül. A nyer-
emény jellemzően a kvíznek otthont 
adó szórakozóhely által biztosított étel, 
vagy italnyeremény. A csapatoknak min-
den alkalommal negyven kérdésre kell 
válaszolniuk, a helyes megoldást egy 
lapra kell felírni. A kérdéskörök nagyon 
vegyesek a történelemtől a matematikáig, 

vagy a zenei kérdésektől a filmekig bármi 
előjöhet, éppen ezért van szükség a csa-
patmunkára. 

A programnak Lantos Laura étterme 
a Merlotte Restaurant & Lounge biztosít-
ja a helyszínt, valamint a nyereményt, 
amiért ezúton is köszönetet szeretnénk 
nyilvánítani.

A kocsmakvíz minden hónapban 
egyszer kerül megrendezésre, a hét első 
felének valamelyik péntekén. Az első 
alkalommal május 11-én 7 csapat küzdött 
meg az első helyért, reméljük, hogy 
a szám tovább gyarapodik a jövőben. 
Kvízmesterünk a kiskunfélegyházi Móra 
Ferenc Művelődési Központ munkatársa 
Gulyás Réka, aki nagy sikerrel vezeti 
a félegyházi vetélkedőket is, rendre 20 
csapat feletti résztvevővel.

A játékra várjuk a csapatok jelent-
kezését a kadarakos@tiszaalpar.hu e-mail 
címen, vagy a 0630/501-7466-os tele-
fonszámon!

Jó szórakozást kívánok!
További információ: www.quiznight.hu

Kocsmakvíz a Merlotte-ban



Folytatódik az Ady Endre utcai szol-
gálati lakás felújítása
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő- testülete támogatja az Ady 
Endre utca 62. szám alatti szolgálati 
lakás hőszigetelését. Az Képviselő- tes-
tület felhatalmazza dr. Vancsura István 
polgármester, hogy bízza meg Balla 
Zsolt szobafestő- mázolót 360.000 Ft-

os áron az ingatlan hőszigetelésével a 4 
cm-es nikecellel. A Képviselő- testület 
további 90.000 Ft-os tartalékot biztosít 
többlet kiadások fedezésére.

Hamarosan felújítják a Petőfi utcát
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő- testülete a 2019. évi 
költségvetésben bruttó 17 millió Ft el-

különítését kéri a Petőfi Sándor utca 
felújításának folytatására. 

Új igazgató az iskola élén
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2018. április 27-
én tartott ülésén támogatta a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
Mayer Tamásné intézményvezetőnek 
történő megbízását.
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Fontos lakossági észrevételek hangzottak el az idei
közmeghallgatáson

Tiszaalpár  Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
június 4-én közmeghallgatást tartott a 
Művelődési Ház nagytermében. Az idei 
közmeghallgatásnak három napirendje 
pont. Az első napirendi pont keretében 
Dr. Vancsura István polgármester tájékoz-
tatta a lakosságot az önkormányzat 2017. 
évben végzett munkájáról. A második 
napirendi pontban szó esett az önko-
rmányzat 2018. évi terveiről, beruházá-
sairól, pénzügyi lehetőségeiről.  Ezekről 
összevontan beszélt dr. Vancsura István. 
Kiemelte, hogy az Önkormányzat alapfe-
ladatain túl, intézményei fenntartásáról is 
gondoskodik. Ide tartozik a Polgármesteri 
Hivatal, a Gondozási Központ, a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtár és Konyha. Néhány 
adatot is felsorolt, amelyben pontosan 
nyomon követhető, hogy mennyien dol-
goznak ezekben az intézményekben. Az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
közel 1 milliárd 90 ezer forint, 2018-
ban a költségvetés közel 1 milliárd 269 
ezer forint. A polgármester beszámolt 
arról, hogy elég sok pályázaton sikerült 
nyernünk. Az egyik ilyen pályázatnak 
köszönhetően 2017-ben az iskola mögött 
a Szent Imre téri parkoló elkészülhetett. 
Illetve egy nagyobb összeget is kapott 
településünk, köszönhető ez annak, hogy 
nem volt adóssága az Önkormányzatnak. 
Ebből az összegből kezdődhettek el a 
település útjainak felújítása már az előző 
évben. Természetesen itt is kellett egy 
prioritási sorrendet állítani. Ebben az 
évben a Kántorparti út egy részének és a 
Petőfi Sándor utca végének a felújítása is 
megvalósításra vár. Dr. Vancsura István 
elmondta, hogy a Bokrosi út felújításáért 
is megpróbálnak mindent megtenni, de 

ez egy összetett probléma, kevés az esély 
arra, hogy a közeljövőben ez a beru-
házás elinduljon. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola ugyan nem tartozik az 
Önkormányzathoz, ennek ellenére jelentős 
összeget fordítanak az iskola tatarozására, 
nyílászárók cseréjére, szigetelésre, a tor-
nacsarnok tetejének és padlójának felú-
jítására is. Ebben az évben megkezdődött 
a járdaépítés is, ami az iskolától indul és 
egészen a vasútállomásig tart mind a két 
oldalon. Emellett a település parkosításáról 
is beszélt, Újfalun megpróbálnak több 
figyelmet fordítani erre a közeljövőben. A 
fák téli metszésének egy része jól, a másik 
része rosszul sikerült, így van ahol gömb-
kőris, gömbjuhar lesz helyettük a település 
fő utcáján. 

A harmadik napirendi pontban a meg-
jelentek tehették fel egyéb kérdéseiket, 
javaslatokat, hozzászólásokat. Kacziba 
Sándor annyit kívánt kiegészíteni az 
útfelújítással kapcsolatosan, hogy azért 
csúsznak a munkálatok - mert a nagy 

cégek közül szinte mindenki a közelben 
lévő, leendő autópályán dolgozik - nincs 
munkavállaló.  Szederkényi Zoltánné is 
az útfelújítással kapcsolatosan kért szót, 
elmondása alapján a Balassa Bálint utca is 
annyira rossz állapotban van, hogy szinte 
életveszélyes azon is közlekedni. Emellett 
a Bethlen utca állapotát is kifogásolta, 
hiszen több süllyedés miatt már a sze-
mélyautókat is veszélyesen megdobja az 
út. Szóba hozta azt is, hogy egyre nagyobb 
igény lenne a temetkezési szokások meg-
változása mellett a temetőkben a hamvak-
nak szóróparcella létrehozására. Kiss Imre 
a közlekedéssel kapcsolatosan szólalt 
fel, a Táncsics Mihály utcában forga-
lomkorlátozás van, így a forgalom átter-
helődik a Munkácsy utcára, amelynek így 
jelentősen megnőtt a forgalma. Kritika 
illette a közmeghallgatáson Váradi József 
nyugalmazott rendőr részéről a Tiszaalpári 
Posta működését, a rendőrség szolgálati 
lakásának állapotát, sőt az is szóba került, 
hogy sajnos alig van helybéli rendőr. 

Testületi hírek
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Szent Benedek Leányai 1927-ben tele-
pedtek le Tiszaújfaluban, az akkori Steer-
major gaz-datiszti házában, ahol az egyik 
szobát rendezték be kápolnának. Mivel 
a legközelebbi temp-lomok Alpáron és 
Félegyházán voltak, mind többen jöttek 
Szentmisére a környék lakói közül. Az 
oltárt a kápolnaszoba szűkössége miatt 
hamarosan ki kellett hozni a zárda hosszú 
folyosó-jára. „Aki nagyobb ünnepeken látta 
a tanyai nép tömegét zarándoksorokban 
özönleni a zár-dához, megértette, hogy ide 
templom kell, olyan, melyben elfér az Istent 
áhító nép serege.” Tíz évig szorítkozott a 
tanyai nép áhítata a zárda folyosójára, míg 
elkészült az első magyar tanyai zárdatemp-
lom.

1937. július 11-én, Szent Benedek nyári 
ünnepén áldotta meg a templom alapkövét 
Kühár Flóris budapesti bencés házfőnök 
Hanauer István váci püspök megbízásából. 
Ugyanezen év karácsonyára megépült a 
templom szentélye, fölötte a káptalanterem, 
mellette az oratórium, valamint az oratóri-
um alatti kripta. Az elkészült részt Sárközy 
Pál pannonhalmi perjel megál-dotta, a kará-
csonyi éjféli misén már 500 ember vett 
részt benne.

A templomépítés „motorja” Kühár 
Flóris bencés atya volt – szinte a semmi-
ből hozta össze: „a nagytudású profesz-
szor Istenért és a szegény alföldi népért 
a világ koldusa lett” –levelezett, kopog-
tatott, kilincselt, írt... Hitből, imádságból, 
adományokból, írásainak tiszteletdíjából, 
az itteni emberek munkájából épült fel a 
„homokkatedrális”, az „Alföld bazilikája”. 
„Homokon építette, vasbeton alapra, sem-
miből a hit.” – írta naplójában.

1940. november 11-én került fel a két 

toronyra a kereszt. A teljesen kész, fel-
szerelt temp-lomot Jézus Szíve tisztele-
tére 1943. június 4-én Pétery József váci 
püspök szentelte fel, „konszekrálta”, azaz 
12 helyen krizmaolajjal megkente, melyek 
helyét a templombelső falán a kőkeresztek 
jelzik.

A II. világháború alatt a friss épület 
súlyosan megrongálódott, de nem pusz-
tult el. A hábo-rú utáni nehéz időkben 
kisebb-nagyobb javítások történtek az épü-
leten. A templom 1950-ben az önálló egy-
házközséggé váló Tiszaújfalu tulajdonába 
került. Első plébánosa Szentjakabi Lázár 
bencés atya volt. 1956-ban a templom 
szép keresztelőkúttal gazdagodott. A 60-as 
évek-ben a sérült és javított gerendázat-
ra esztétikai okokból álmennyezet került. 
Az épületet Ráduly Ferenc plébános atya 
villamosíttatta 1969-ben. Benedek Sándor 
plébános atya idején 1977-ben, 1979-ben és 
1986-ban történtek nagyobb (külső-belső) 
renoválási munkák. A templom 1992-ben 
lett ismét az újrainduló szerzetesközösség 
tulajdona.

A Mária-hajó színes üvegablakai és 
kőoltára a nővérek ostrom alatti felajánlása 
nyomán 1997-ben készültek el. A liturgikus 
reform nyomán a szentély elrendezése, a 
tabernákulum és az oltár helye is többször 
változott. Mintegy tízévnyi készület, ter-
vezgetés után 2008-ra meg-érett és szüksé-
gessé is vált a teljes felújítás és átalakítás. 
Sok-sok jószándékú adomány érke-zett e 
célra, így megvalósulhatott a templom tel-
jes belső terének felújítása, a templombe-
járat akadály-mentesítése, méltó és ízléses 
rendezése, valamint a külső tatarozás. A 
felújított temp-lomépületet ünnepi szentmi-
se keretében Várszegi Asztrik pannonhalmi 

főapát-püspök áldotta meg 2009. június 
6-án.

 „Végre felvirradtunk a szépséges, szent 
napra. A kegyelmek milyen végtelen tisztító 
árama hömpölygött végig a templomon, 
a lelkünkön, hogy előkészítse a Fölséges 
áldására. Vagy talán azt akarja jelezni, 
hogy az áldozatok szakadatlan láncola-
tának színhelye lesz ez a ház, ahol Jézus 
örökös áldozatával kell egyesíteni kicsiny 
életünk szegényes áldozatát. …

A díszkapunál a főszolgabíró és a falu 
jegyzője köszöntötte a Főpásztort. … Az 
iskolások ne-vében pedig a kis Németh 
Ilonka ezüstös hangon csilingelte el a gyer-
mekek köszöntését és fehér rózsacsokrot 
nyújtott át. …

Elmúlt a gyönyörű nap, de oltárunk és 
a templomfalak őrzik az áldást s a lelkünk-
ben is él a hit és erő, mely az áldásból és 
a vértanúk ereklyéiből árad.” (Részletek a 
Zárdanapló 1943. június 4-i bejegyzéséből)

Pesti Szilvia Ágota tv.

A 75 éves Zárdatemplom

Egyházi sorok
Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat minél előbb jelez-
zék a plébániákon.
- A Hittanosok tanévzáró szentmiséje/ 
Te Deum június 10-én lesz vasárnap. 
Alpáron a 9:00 órai,     Újfalun a 11:00 
órai szentmise után osztjuk ki a hittan-
bizonyítványokat.
- Júniusban hétköznapokon az esti 
szentmisék végén a Jézus Szíve litáni-
át imádkozzuk.
- Keresztelési lehetőségek: június 9. 
szombat  Alpáron 10:00, június  16. 
szombat Újfalun 11:00 óra
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Szőke Antalné Magyar Piroska -
Tiszaalpár Díszpolgárának - emlékére

Szőke Antalné Magyar Piroska 
1955-ben érettségizett, 1958. októ-
ber 2-án osztályvizsgát tett, az ELTE 

Bölcsészettudományi Karának ma-
gyar-történelem szakán folytatta ta-
nulmányait. Családi okok miatt a II. 
évfolyam befejezése után átiratkozott 
a Szegedi Tanárképző Főiskolára, itt 
szerzett magyar-történelem szakos ta-
nári képesítést.1961-ben került vissza 
szülőfalujára, Alpárra. Munkáját csen-
des odaadással végezte, mindig készen 
a szakmai megújulásra. Tapasztalatait 
megosztotta fiatal kollegáival, a „volt 
tanítványokkal”. Szakmai igényessé-
gét igazolandó, hogy véleményét or-
szágos szakmai lapok is publikálták, 
területi szakmai munkaközösség ve-
zetőként is elismerték. Településünk 
érdekeit szolgálta, „jól felkészített” 
tanítványai által, szolgálta továbbá 

sok-sok színvonalas rendezvénnyel, 
ünnepéllyel, író-olvasó találkozó szer-
vezésével valamint azzal, hogy szak-
dolgozatában feldolgozta Alpár köz-
ség földrajzi neveit.  A Közoktatási 
Bizottságban külső tag volt, valamint 
a helyi Milleneumi Emlékbizottság-
nak és a Faluvédő Egyesületnek szin-
tén a tajga volt. Rendszeresen írt a 
helyi lapban, cikkei emberséges köz-
életiségre késztettek. Példás toleranci-
ával lépett túl az őt igazságtalanul ért 
sérelmeken. Nem tett nagy horderejű 
dolgokat, csupán megvívta a hétköz-
napok harcait, s olykor-olykor nehe-
zebb volt ez, mint hősnek lenni egy 
percig, egy óráig.

Nyugodjon békében!

Szőke Antalné Magyar Piroska
2018. május 23-án elhunyt.

Hamvait 2018. június 15-én 10 órakor a Tiszaalpári Felső Köztemetőben
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus vallás szokásai szerint.

Gyászoló fia

Az egészséges fogyás, életmódváltás titkai – Interjú Bíró Balázzsal
Fogyni könnyű?! A változás pszicho-

lógiája… ezzel a címmel tartott előadást a 
helyieknek május 20-án Bíró Balázs táp-
lálkozási szakértő. A témával kapcsolato-
san készítettünk vele egy rövid interjút.

- Tényleg könnyű fogyni? Mit gon-
dolsz, valóban fejben dől el ez a kérdés?

- Volt pár éve egy „mesterem”, aki azt 
mondta, kétféleképpen lehet a munkát el-
végezni, hörögve, vagy röhögve. Ha úgy 
állunk hozzá, hogy nehéz, akkor bizony 
észre is fogjuk venni az akadályokat, vagy 
akár mi magunk leszünk az akadály. Fogy-
ni, ahogy hízni is, vagy akár egy nyelvet 
megtanulni, könnyű, ami nem jelenti azt, 
hogy nem kívánna kemény munkát, időt, 
kitartást. Azt vettem észre, hogy a legne-
hezebb az időt beletenni, sokan szeretné-
nek szinte azonnali változást. Ha ismerjük 
a testünket, az ételek által kiváltott reakci-
ókat, akkor máris könnyebb odafigyelni a 
súlyunkra. 

- Csak „külső” segítséggel tud valaki 
lefogyni? Véleményed szerint mi az élet-

módváltás sikerének kulcsa? Hogyan tud-
juk elkerülni a jojo effektust? 

- A “külső” segítség ugyan olyan fon-
tos, mint bármilyen tanulási-fejlődési fo-
lyamatban. A személyes példám, hogy 
sokáig jártam edzőterembe, végeztem az 
edzéseket a netről és egyéb helyekről ösz-
szeollózott módon. Miután elmentem egy 
edzőhöz, akivel azóta is együtt dolgozunk, 
sokkal jobb eredményeket tudtam felmu-
tatni, és érezhető volt, hogy minőségében 
változik a testem. Ez így van a táplálko-
zással is. A divatdiéták elkerülésével a jojó 
effektust is el lehet kerülni. Az életmód-
váltás sikerét nem egyedül a kiválasztott 
módszer, vagy program dönti el. Nagyon 
sokat számít a személyes, belső magatar-
tás, késztetés. Hogy olyan célt tűztem-e ki, 
ami húz magához, ami vonzó, és el is érhe-
tő. A túl távoli és túl közeli-könnyű célok 
a fogyást tekintve is elvesztik vonzásukat, 
húzó erejüket egy idő után. Ha túl kicsi, 
akkor előfordulhat, hogy nem inspirál, 
nem késztet cselekvésre, odafigyelésre, ha 

túl távoli, túl nagy, akkor elveszíthetjük a 
lendületünket. 

- Hogyan érezted magad az itteni ren-
dezvényen? Lelkes közönséged volt?

- Nagyon jól éreztem magam, és ren-
geteget tanultam. Megmondom őszintén, 
ez egy kicsit kísérleti foglalkozás is volt, 
mert látom a sok-sok előadót, „gurut” az 
országban, és szeretnék egy valóban ha-
tékony és használható tudást megosztani 
azokon a rendezvényeken, ahova meghív-
nak. A közönség fantasztikus, nagyon jó 
kérdéseik voltak, és remélem, sikerült né-
hány résztvevőt ugyanannyira a fejlődés-
re, kitartásra ösztönözni, ahogy ők engem.

- A jövőben találkozhatunk veled még a 
településünkön? 

- Bármikor nagyon szívesen osztom 
meg a további tapasztalataimat, éppen egy 
kamaszoknak szóló, táplálkozást és pénz-
ügyi műveltséget is érintő “előadáson” 
dolgozunk. Köszönöm a lehetőséget, és 
remélem, még lesz lehetőségünk találkoz-
ni.
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Az Alpári Tisza Horgászegyesület 
horgász versenyt rendezett a Holt Tiszán 
május utolsó vasárnapján gyermeknap al-
kalmából, az idei évben immár nyolcadik 
alkalommal, amely változatlanul igen nagy 
népszerűségnek örvend településünkön. 
A gyülekező alatt frissen sült hallal kínál-
tuk az érkezőket, valamint támogatóink 
jóvoltából aprósütemény is került az asz-
talokra. Közel 70 gyermek versenyzett, 
6. kategóriában az elsőségért, valamint 
külön családi kategóriában.  A résztvevő-
ket a Horgászegyesület részéről Barta La-
jos, az egyesület elnöke és Nagy József a 
BÁCSHOSZ elnöke, valamint Orgován 
Béla a Bajai Ifjúsági Horgász és Szabadidő 
Egyesület vezetője köszöntötte.  Számozott 
csokoládéval sorsoltuk ki a horgászhelye-
ket. A legkisebb korosztály részére horgász 
verseny egy óra hosszán keresztül tartott. A 
horgászverseny a többi kategóriában 9-12 
óráig tartott, amely végén mérlegelés kö-
vetkezett. 

Az ebéd, több menüből állt. Az egyik 
menü a Vadásztársaság által felajánlott hús-
ból vaddisznó pörkölt, a másik menü mar-
ha pörkölt a harmadik menü halászlé volt. 
Az ebéd elfogyasztása után, vattacukorral, 
jégkrémmel és csokival lettek a gyerekek 
meglepve. Ezek után a gyerekek által várt 
az eredményhirdetés következett.

Minden gyerek a hagyományokhoz 
híven kapott ajándékot, és korcsoporton-
ként az első öt helyezett serleggel lett dí-
jazva. Külön díjaztuk a legnagyobb halat 
fogó, valamint a legfiatalabb versenyzőt. 
A MOHOSZ által pályázaton nyert külön 
díjazásra került két kategóriában az első há-
rom legtöbb súlyú halat fogó versenyző.  A 
díjazottak közös fényképezése után zártuk 
gyermeknapi rendezvényünket. Rendez-
vényünk látogatói a versenyzőkkel együtt 
megközelítette a 250 főt. Elmondhatjuk, 
hogy az Egyesület által szervezett rendez-
vények közül ez volt a legsikeresebb és leg 
látogatottabb.  Külön szeretnénk kiemelni, 
hogy a versenyzők maximálisan betartották 
a szabályokat és nagyon sportszerűen ver-
senyeztek. Gratulálunk a kitartó verseny-
zőknek. 

 A gyermeknapi horgászverseny sike-
res lebonyolításához nagyban hozzájárul-
tak és itt szeretnénk köszönetet mondani 
támogatóinknak: BÁCSHOSZ; Tiszaalpár 
Önkormányzata; MOHOSZ, Tiszaalpári 
Vadásztársaság; FORNETTI (Nemes Jó-
zsef családja); Parti üdülő Tiszaalpár; Ener-
gofisch; Caarp Zoom; Czero Fising Team, 
Hori 96 Bt, Alpári Tüzép; Family Frost 
(Hódi Krisztián, Almási Erzsébet); Breke-
ke Horgászüzlet; Popper József és család-
ja; Farkas Csaba zöldséges; Balázsi Csaba 
és családja; Almási Tímea; Magyar Imre; 
Madla család; Barta Lajos és családja; Tö-
rök Tibor; Tóth István; Tarjányiné Marika; 
Dragon József; Győri László; Barna Sán-
dor; Szabó János vállalkozó; Barna Vince 
és családja; Horgászoknak, akik a reggeli 
sült halhoz fogásukkal hozzájárultak; Alpá-
ri Tisza HE vezetősége és azok családtag-
jai. A reggeli és ebéd elkészítésében részt 
vett: Juhász János; Szakács József; Fazekas 
Zoltán; Varga Mihály; Karsai Sándor; Patai 
Ferenc; Fekete Ferenc; Pap József.   

Helyezést elért versenyzők:
6 év alatti kategória fiú-lány kategória:
1. Mizere Dániel, 2. Nyerlicz Máté, 3. Bar-
ta Jázmin, 4. Kerekes Jázmin, 5. Balázsi 
Géza.
6-10 éves lány kategória: 1. Varga Lili, 2. 
Balázsi Sára, 3. Mizere Izabella, 4. Kalmár 
Amira, 5. Popper Jázmin.
10-14 éves lány kategória: 1. Popper Réka, 

2. Madla Rita, 3. Faragó Nóra, 4. Deák 
Fanni, 5. Balázsi Hegedűs Panna.
6-10 éves fiú kategória: 1. Tóth Ákos, 2. 
Kutrovácz Benedek, 3. Besszer Levente, 4. 
Fazekas Zoltán, 5. Nagy Máté.
10-14 éves fiú kategória: 1. Luczás Sándor 
Milán, 2. Bodor Márk, 3. Kovács Kevin.
Ifi kategória: 1. Szabó János, 2. Haticza 
Máté, 3. Szatmári Kristóf.
Családi kategória: 1. Varga Mihály, Deák 
Sándor, Deák Sándor, 2. Ollári Gábor, Tóth 
Márk. 3. Kis Krisztián, Tóth Dávid, Tóth 
Enikő, Tóth Renáta.
Legnagyobb halat fogó versenyző: Családi 
kategóriában Ollári Gáborék részéről került 
kifogásra.
Legfiatalabb horgász: Bartók Balázs Be-
nett.
MOHOSZ által pályázaton nyert különdíj-
ban részesültek: 
6-10  éves kategória: 1. Varga Lili, 2. Ba-
lázsi Sára, 3. Tóth Ákos.
10-14 éves kategória: 1. Popper Réka, 2. 
Madla Rita, 3. Faragó Nóra.

Úgy érezzük, hogy mindenki nyert 
ezen a napon. Külön gratulálunk a díjazot-
taknak. Köszönjük a támogatók ajándékait 
és a verseny lebonyolításában résztvevők 
munkáját. Legközelebbi rendezvényünk a 
június 17-én megrendezésre kerülő elma-
radt évadnyitó verseny, a match botos ver-
sennyel együtt lesz megtartva.

Alpári Tisza Horgászegyesület
Vezetősége

GYEREMEKNAPI HORGÁSZVERSENY 2018.

Sikert sikerre halmoztak a tiszaalpári fogathajtók
Május hónapban több foghathajtó versenyen is eredményesen szerepeltek a Tiszaalpári Lovas Egyesület tagjai, ezzel is öregbítve 
településünk hírnevét. Az első megmérettetésre május 12-én, Bugacon került sor, ahol előbb Bibok Károly a 2. helyen, Tar Mihály 
pedig a 4. helyen végzett. Ezt követően Felgyőn került sor az újabb rangadóra május 19-én. Itt fordult a kocka, hiszen Tar Mihály 
a második helyen Bibok Károly pedig a harmadik helyen zárt. Június 2-án a tiszakécskei bajnokságban Bibok Károly ismételten 
bronzérmes lett, Kis József pedig a 14. helyet szerezte meg. A fogatot Boros János támogatta.
Ezúton is gratulálunk az eredményes szereplésükhöz!
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A Tündérrózsa Óvoda játszóudva-
rának központi részén elhelyezkedő 
kéttornyos játszóvár szerkezetileg ve-
szélyessé vált, ezért sürgős cseréje szük-
séges. A Mercedes-Benz Manufactoring 
Hungary Kft. szociális projektje társa-
dalmi munkával és 5000 euro támoga-
tással nyújt segítséget intézményünknek 
a tervezett cserében, amelyet ezúton is 
köszönünk a cégnek, valamint a Pejtsik 
László Alapítványnak a befogadóként 
nyújtott közreműködésért. 

Kiss Mária óvodavezető

Tájékozódási versenyt nyertek a lovas polgárőreink
2018. június 2-án Táborfalván az Ör-

kény-táborban tájékozódási versenyt ren-
deztek, amelyen a tiszaalpári és kiskun-
félegyházi polgárőrség képviseletében a 
Bársony Lovasudvar is részt vett. Bársony 
Anett Jázmin lovával, Lőrincz Zsófia pedig 
Bársony Úrfival vehetett részt a megmé-
rettetésen, amelyen egy térképpel kellett a 
terepen különböző feladatokkal szembenéz-
niük, persze mindezt lóháton. A versenyen 
való induláshoz természetesen komoly fel-
tételeknek kellett megfelelniük a lovaknak, 
hiszen többek között egészségügyi vizsgá-
laton is részt kellett venniük. A vizsgálatot 
végző orvos külön kiemelte a lovak átlag 
feletti állóképességét. Emellett a polgárő-

reink szakszerűségét is méltatták, holott 
ilyen versenyen még nem volt tapasztalata 
a csapatnak, hiszen újoncként indultak. Úrfi 
e napon még a polgárőrséghez szükséges 
Járőr I-es képesítését is meg tudta szerezni, 
mert a gyakorláson kiemelkedően teljesített. 
Jázmin természetesen a korábbi alkalommal 
már megszerezte ezt. Azért is hatalmas elis-
merés ez a tiszaalpári lovas polgárőröknek, 
mivel ők gyakorolni indultak Táborfalvára. 
Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy megmé-
rettetik magukat a versenyen is. Tették ezt 
milyen jól, dicsőséget hozva ezzel települé-
sünknek is.

Ezúton is gratulálunk az eredményes 
szereplésükhöz!

Új játszóvár az óvodában a Mercedes támogatásával

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban 
megszokott előre ütemezett, település 
egész területére vonatkozó egy meghatá-
rozott napon történő lomtalanítás helyett 
évente 2 alkalommal – azonban az ingat-
lantulajdonossal egyedileg előre egyezte-
tett időpontban, annak megrendelését kö-
vetően - a háztartásban keletkezett lom 
(feleslegessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat) háztól történő 
elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal 
megtörténik a szolgáltatás színvonalának 
magasabb szintre emelése, hiszen minden 
településen élő lakos maga választhatja 
meg a számára legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a 06-
20-246-32-23 tudja jelezni az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatár-
sa felé. Az egyeztetés folyamán szükség 
lesz az ügyfél partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. A lom el-
szállításának feltétele, hogy az ügyfél-

nek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon 
egyezteti adatait, és a kért elszállítási idő-
pontot az FBH-NP Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügy-
fél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulla-
dékot.
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az 
egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható 
hulladékok a korábban megszokottak 
szerint Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás 
és szétszóródás megakadályozása érdeké-
ben kizárólag bezsákolva, kötegelve ke-
rülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 

így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb nö-
vényi és állati hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó ház-
tartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 
tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpont-
ban történő lomtalanítás előnye, hogy:
- a településen egy időpontban nagyobb 
területen nem kerül hulladék kihelyezés-
re, ez nem rontja a település látképét, 
- elkerülhetőek a hulladék szétszóródásá-
val járó kellemetlenségek,
- nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
- kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen 
jobban igazodik egyedi igényeikhez.

Tájékoztatás a lomtalanítás rendjéről
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TÜNDÉRRÓZSA-NAP

Ebben az évben május 26-án (szom-
baton) került megrendezésre óvodánkban 
a Tündérrózsa-nap. Valamennyi csoport 
ünnepélyes keretek között búcsúztatta el 
a legnagyobbakat második otthonuktól, 
kedves óvodájuktól. A csoportszobákban 
még egyszer felcsendültek a nagyok által 
már jól ismert dalok, versek, mondókák. 
Az iskolába készülők búcsúztatása min-

dig megható és érzelmeket kiváltó ese-
mény. Ilyenkor már ők is egy különleges 
állapotba kerülnek, hiszen mélyebben 
megérinti őket az elválás gondolata. Az 
iskola még valami titok számukra, mégis 
vágyva vágynak az új és ismeretlen világ-
ra. A nagycsoportosok búcsúztatását még 
számtalan program követte: faültetés, em-
léktábla elhelyezés, lufi eregetés, az aulá-

ban óriási méretű puzzle közös kirakása, 
buborék-show, közös ebéd csoportonként, 
és a délutáni órákban tartott kutyás bemu-
tató.

Hagyományainkhoz híven ezt az ese-
ményt évről-évre a családok bevonásával 
tesszük élményt adóvá, emlékezetessé, 
örömtelivé. Idén is minden csoportban 
a szülők közreműködésével más és más 
ebéd került a szabadtéri asztalra. Volt 
kecske- és marhapörkölt, pizza, gyros, fi-
nom házi sütemény, pattogatott kukorica, 
vattacukor. Ezúton is köszönjük a felaján-
lásokat, a finom falatokat. Külön köszö-
net illeti valamennyi leköszönő SZMK 
vezetőt, akik több évnyi odaadó, önzetlen 
munkával segítették, gazdagították óvodai 
eseményeink színvonalasabbá tételét.

Úgy érezzük, az egész Tündérró-
zsa-napot a szülőkkel-gyermekekkel való 
jó kapcsolat kiteljesedése fémjelezte. Az 
óvoda udvarán elfogyasztott közös ebéd, 
a gyermeknapi ajándékok boldog birtok-
bavétele, a szintén ajándékként nyújtott 
kutyás bemutató mind-mind kisebb és 
nagyobb közösségünk példás összetarto-
zását szimbolizálta. 

Novák Imréné 

Trianonra emlékezni és emlékeztetni is kell
Június 4-e 2010 óta hivatalosan is 

nemzeti emléknap, hivatalos nevén a 
Nemzeti Összetartozás Napja. A triano-
ni „békeszerződés” az első világháborút 
lezáró Párizs környéki békeszerződé-
sek rendszerének részeként a háborúban 
vesztes Magyarország (mint az Osztrák–
Magyar Monarchia egyik utódállama) 
és a háborúban győztes antant szövetség 
hatalmai között létrejött békeszerződés, 
amely többek között az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlása miatt meghatároz-
ta Magyarország új határait.

2010 óta az Árpád Népe Egyesület-
nek köszönhetően településünkön is van 
egy emlékmű, amely mindig emlékeztet-
ni fog bennünket a közel 100 évvel ez-
előtti eseményekre, amellyel nem csak 
a területeinket, településeinket, hanem 
több szászezer embert és több ezer csalá-
dot is elszakítottak az Anyaországtól. 

Mint minden évben, idén is méltó-
képp sikerült megemlékeznünk e napról. 
A műsorban a Himnusz elhangzása után 
meghallgathattuk dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármesterének beszédét. 
A polgármester úr beszédében felidéz-
te a 98 évvel ezelőtti gyászos döntést, 

és annak következményeit. A miértekre 
a mai napig nem tudjuk a hivatalos vá-
laszt. A döntés okait persze ismerjük, de 
elfogadni ezeket soha nem fogjuk tudni. 
A megemlékezés további részében az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola diák-
jai szerepeltek, akik tánccal, verssel és 
énekkel is készültek a közönség számá-
ra. Ismételten nívós produkciót sikerült 
összeállítaniuk a felkészítő tanáraiknak, 
akik Barcsik Edit Mária, Bondár Enikő 
és Tallóné Farkas Krisztina tanárnők vol-
tak. A műsoruk díszlete volt egy paraván, 
amely a Nagy-Magyarország határait 
ábrázolta. Ennek a közepében láthattunk 

egy kopasz fát a gyökereivel, ide helyez-
ték el a gyermekek a kezükben lévő le-
veleket, amelyek az elszakított területe-
ket, családokat szimbolizálták. A műsor 
utolsó fellépője a Bársony Rózsa által 
vezetett Bársony Mihály Népdalkör volt, 
akik tolmácsolásában szép és megható 
dalokat hallgathattunk meg. Ezt követő-
en az önkormányzat, intézmények, civil 
szervezetek, pártok képviselői helyezték 
el koszorúikat az emlékműnél. A megem-
lékezés a Szózattal zárult. Köszönet min-
den szereplőnek és megemlékezőnek, aki 
tudja, hogy Trianonra emlékezni és emlé-
keztetni is kell!
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Reméljük ősszel ennél csak jobb jöhet
Az OTP Bank Bozsik-Programban szerep-
lő labdarúgóink számára véget ért a tavaszi 
szezon. Ez azt jelenti, hogy U-7-es, U-9-
es, U-11-es és U-13 csapatunk számára 
már nem lesz több torna a tavasszal, ami a 
Bozsik-Programot jelenti.
Ősztől sokan már egy korosztállyal fentebb 
lépnek és új kihívások elé kell, hogy nézze-
nek, reméljük a srácok az előttük álló aka-
dályokat is sikeresen veszik majd.
Ebben kívánunk sok sikert és kitartást a fia-
tal labdarúgóknak, edzőknek és természete-
sen a szülőknek is!

Az évzáróra június 8-án, az Árpád Műve-
lődési Házban kerül megrendezésre, melyre 
a labdarúgókon kívül, a szülőket is várják.
Mindenki kap valamilyen díjat, de ismét 
lesznek kiemelt játékosok:

U-7 - Legjobb játékos
U-7 - Év felfedezettje
U-7 - Legjobb lány játékos 
U-9 - Legjobb játékos
U-9 - Év felfedezettje
U-9 - Legjobb lány játékos
U-11 - Legjobb játékos
U-11 - Év felfedezettje
U-11 - Legjobb lány játékos
U-13 - Legjobb játékos
U-13 - Év felfedezettje 
U-13 - Legjobb lány játékos
U-19 - Év felfedezettje 
U-19 - Legjobb játékos
2017/18 - Legjobb lány játékos

2017/18 - Legjobb fiú játékos 
TSNY U-9 - I.,II., III. hely
TSNY U-11 - I., II., III. hely
_________________________________

U-19-es csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:
TISZAALPÁRI SE – Nyárlőrinci LSC
1-2. Gól: Czingel Ferenc

Sunplast-Kerekegyházi SE - TISZAALPÁ-
RI SE 8-3. Gól: Czingel Ferenc /2/; Péter 
Viktor

TISZAALPÁRI SE – Jakabszállás KSE
5-3. Gól: Patai Ervin /3/; Lövei Márk; Tóth 
Tamás

Kecskeméti LC KTE SI - TISZAALPÁRI 
SE 6-0

Ifjúsági csapatunk jelenleg 30 megszerzett 
pontjával, a 9. helyen áll a tabellán.

Még egy meccsük van hátra, idegenben, a 
17. fordulóból elmaradt mérkőzés, Hetény-
egyháza ellen, június 9-én, 14:45-től.
_________________________________

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:
TISZAALPÁRI SE – Nyárlőrinci LSC 1-2
Gól: Nemes István
Sunplast-Kerekegyházi SE - TISZAALPÁ-
RI SE 8-0

TISZAALPÁRI SE – Jakabszállás KSE 2-1
Gól: Borsi Sándor /2/

Kecskeméti LC KTE SI - TISZAALPÁRI 
SE 6-0

Felnőtt csapatunk jelenleg 22 megszerzett 
pontjával, a 13. helyen áll a tabellán.

Szintén egy meccs van hátra, idegenben, a 
17. fordulóból elmaradt mérkőzés, Hetény-
egyháza ellen, június 9-én, 17:00-tól.

A napokban ül össze a vezetőség a csapat-
tal, hogy felvázolják nekik a jövőképet, il-
letve megvitassák a hogyan továbbot. 
Bízunk benne, hogy egy mindenkinek meg-
felelő terv lesz előrevetítve, illetve, hogy a 
csapat egységessé válik és ősszel a tabella 
első felében fog tartózkodni.
_________________________________

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

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

Gyermeknapi zsibongás a piacon
1950 óta május utolsó vasárnapján ün-
nepeljük a nemzetközi gyermeknapot. 
Településünkön sok-sok éven keresztül 
nem volt gyermeknapi rendezvény, azon-
ban az előző év sikerességén felbuzdulva 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
újra megszervezte gyermeknapi rendez-
vényét. A május 19-i esemény ismét nagy 
érdeklődés mellett zajlott a helyi Terme-
lői Piacon. A rendezők a családok kisebb 
nagyobb tagjaira is gondoltak a progra-
mok összeállításánál, így minden kor-
osztály megtalálhatta a számára legked-
vezőbb, legszórakoztatóbb időtöltést.  A 
színpadi programok 14 órakor kezdődtek, 
amelyen először a FURFANGOS PARA-
VÁN bábelőadását, majd NOKEDLI BO-
HÓC műsorát tekinthették meg a nézők. 
Őket követte az igazán látványos intera-
tív bűvész show MAGIC HAJNALKA 
előadásában. A műsort a MOSOLYRA 
HANGOLÓK együttes koncertje zárta. 

Nagy sor állt azonban az arcfestésnél és 
a csillámtetoválás készítésénél is, hiszen 
mindenki ki szerette volna próbálni ezt is.  
A piac udvarán helyet kapott egy óriás-
csúszda, légvár, és egy trambulin is, ame-
lyen minden izgő-mozgó gyermek bátran 
levezethette fölös energiáját. Mindezek 
mellett a hagyományos népi játékok is 
megtalálhatóak voltak, amelyek haszná-
lata néha fejtörést okoztak mai generáci-
ónak. A piac csarnokában a büfé mellett, 
a Pixel Egyesület tagjai várták a modern 
technika iránt érdeklődőket, segítségük-
kel különböző digitális eszközöket és 
játékokat próbálhattak ki a rendezvényre 
kilátogatók. Az egész napos jó hangu-
latról Kerekes András és Hódi Mihály is 
gondoskodott, hiszen zenéjükkel és rész-
vételükkel mindig hozzájárulnak a helyi 
rendezvények sikerességéhez. Reméljük, 
hogy a programokra kilátogató családok 
tagjai jól érezték magukat a rendezvé-

nyen. Csak azt tudjuk kívánni felnőttek-
nek és gyermekeknek is egyaránt, hogy 
számukra minden nap legyen GYER-
MEKNAP!
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AKCIÓS ÁRON

ereszcsatornázás,
bádogozás 5 év garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

Cserny Mariann 
kiállítása 

Tiszaalpár Árpád 
Művelődési Ház 

Dózsa György utca 2. 
Kamaraterem 

A kiállítás megtekinthető 
2018. június 6- június 20-ig. 

 

A festmények megvásárolhatóak.  

Új könyvek a könyvtárban
Barbara Claypole White: A tökéletes fiú. John Flanagan: 
Tölgylevelesek. Tom Hindes: Faragjunk apró figurákat! 
Colleen Hoover: Never, never 3. Konyhás István: Csodá-
latos lovak. Peter Lerangis: Kardtolvaj. Peter Nielender: 
Járműlexikon. Mary Jo Putney: Az amazon és a katona. 
Rácz János: Kutyaszótár. Rachel Renée Russel: Egy zizi 
naplója 10. Wilbur Smith: A tigris zsákmánya. Geronimo 
Stilton: El a mancsokkal a kovakőtől! Geronimo Stilton: 
Szuperegerek bevetésen. Geronimo Stilton: Szuperku-
pa-döntő Rágcsáliában. Holly Webb: A rémült kismacska. 
Zsák Éva-Petróczi Andrea: Meseszótár
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Hatha Jóga nyáron is!

Sok szeretettel várom továbbra is
a jóga szerelmeseit és leendő

szerelmeseit

szerdánként 
18.00 - 19.15-ig 

a Művelődési Házban
Bármelyik órán lehet csatlakozni,

ha szeretnéd megtapasztalni a
jóga jótékony hatásait

megtapasztalni.

Fehér Ildikó Anita 
okleveles jógaoktató

ÁLLÁST, KÉPZÉST keres
figyelmébe ajánljuk!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szolgáltatásával segíti

- pályakezdőket
- munkanélkülieket
- GYED-ről és
- GYES-ről visszatér
- roma nemzetiséghez tartozókat
- megváltozott munkaképesség

A TOP-5.1.1.–15–BK1
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy munkát 
találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez 
elérhető

- személyesen
munkatársánál 
óra között az
1.sz. irodájában 

- telefonon a 06

Szeretettel vár

Czakóné Futó Edit 
mentor 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.
76/613-240, 30/252-1277 
czakone.edit@maltai.hu 

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST kereső
figyelmébe ajánljuk!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
segíti a 

őket
munkanélkülieket

ől visszatérőket
roma nemzetiséghez tartozókat
megváltozott munkaképességűeket. 

BK1–2016–00001 „Együttműködés a helyben 
program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy munkát 

találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi 
lérhetőségeken jelentkezhet: 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársánál kéthetente szerdán 1

között az Árpád Művelődési Ház földszint 
1.sz. irodájában (Tiszaalpár, Dózsa Gy.u.2

06-30/252-1277 számon, munkaid

Szeretettel várom június 06-án és 20

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST keresők

új 

ködés a helyben 
program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy munkát 

az alábbi 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
14.00-15.00 

Ház földszint 
Dózsa Gy.u.2.) és 

munkaidőben.

án és 20-án! 

„A hit védelme és a szegények szolgálata” 

Megnyitott a Novákkosár!

Ajándéktárgyak 
Fa – Kerámia

Fonott termékek 
vásárolhatók.

 6066 Tiszaalpár,
Deák Ferenc utca 39.
 06-70 / 428-04-34
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Kimagasló kereseti lehetőséggel,
Kecskeméti irodáinkba, (de más helyről is végezhető munka) 
érettségivel vagy diplomával rendelkező kollégákat felveszünk 
ügyfél kapcsolattartónak, vagy szakirányú tanácsadónak!
Pályakezdők, de aktív nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!!!
Nem hálózat építés!
A jövedelmen túl havi plusz 127 000.-Ft támogatást is adunk a 
betanulás időszakára!
Feltétel:

- minimum érettségi (diploma előny)
- számítógép gyakorlott használata
-elkötelezett, lelkes, új ötletekre nyitott, jó kezdeményező 

kézség
- jó kommunikációs képesség

Előnyök:
gyakorlott telefonos ügyfélkapcsolata 
pénzügyi termékek (hitel, ltp, befektetés, biztosítás), értékesí-
tési gyakorlat
PSZÁF vizsga
A próbaidőre mindenképp számlaképesség szükséges (EV, 
BT, kft.)

Önéletrajzát, motivációs levelét, barsony.katalin@union-
partner.hu e-mail címre várjuk!
Kérjük adja meg azt is jelenleg milyen munkát végez, mi a jö-
vedelem elképzelése.
Lehetőség van gyors karrier építrésre is.
Elkötelezett MLM és hálózatépítők kíméljenek, viszont jelenleg 
pénzintézetnél, biztosító társaságoknál dolgozókat a magasabb 
jövedelem érdekeltség miatt külön örömmel fogadjuk!  

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,

BÉRSZÁMFEJTÉS
Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés

társaságok, egyéni vállalkozások,
családi gazdaságok, őstermelők részére.

Könyvelőváltás esetén újrakönyvelése.
Adószámos őstermelők és

magánszemélyek adóbevallásának
elkészítése.

Vállalkozások indításának ügyintézése.

Kovácsné Bársony Katalin

Hívjon bizalommal: 06/30-597-6337
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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
Bársony István 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
nem kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Öt tányéros elektromos gyümölcsa-
szaló eladó. Érd.: 76/424-532

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

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

* Eladó: Bethlen Gábor utca 17 sz. 
alatti összkomfortos családi ház. Irány-
ár:3 200 000.- Érdeklődni: 06-20-473-
3319, 06-20-592-4406

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

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

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Beth-
len G. u. 17. szám alatt. Tel.: 06/20-592-
44-06.

* 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) kana-
pé fél éves garanciával eladó! Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

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

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

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

* Tiszaalpáron eladó családi ház 
Damjanich utca 2 szám alatt. Az épület-
ben 5 helyiség található emellett külső 
konyha, garázs és disznóól is van az épü-
lethez. Az irányár megegyezés szerint. 
Érdeklődni: 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. Érd.: 30/601-0608

* 400 literes hűtő láda olcsón eladó. 
Érd.: 06-30 / 428-36-14

* Ház eladó! Központhoz nagyon kö-
zel. 3 szobás, konvektoros. Érd.: 06-30 
/ 428-36-14

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

Akiket nagyon vártunk: Bobán Lilien (anyja neve: 
Módra Nikoletta), Kolozsvári Réka (Szuromi Andrea), Sza-
bó Nimród (Ficsor Mónika), Dragon Dávid (Ignácz Anita), 
Tipold Levente (Tóth Mónika)

Akiktől búcsúztunk: Dora László György (1950), Czí-
mer Béláné Juhász Ilona (1930), Kanalas Jánosné Szabó Gi-
zella Ilona (1945), Kollár István (1932), Szőke Antalné Ma-
gyar Piroska (1936), Pál Imre (1970), Szakács Ottó (1930)

Anyakönyvi hírek



16. oldal                                                            2018. június


