
A Tiszaalpári Napok augusztus 
20-i záróprogramja a már-már 
hagyományosnak mondható 
sárkányhajó verseny volt, amelyen 
idén 16 csapat mérhette össze tudását. 
Idén is az adott távot leggyorsabban 
teljesítő csapat állhatott a dobogó 
legfelső fokára. A nevezők között 
voltak rutinos jelentkezők, akik több 
éve állandó szereplői a versenynek, 
többen egyenpólóval is bizonyították, 
hogy ők egy jól összeszokott, 
együttműködő csapat tagjai. Azonban 
voltak olyanok is, akik a helyszínen 
álltak össze, hogy megmérettessék 
magukat a többi csoporttal szemben. 
A Halászcsárda alatti területen szép 
számmal gyűltek össze az érdeklődők, 
a csapatok szurkolói, akik izgatottan 
várták, hogy hogyan sikerül 
megbirkóznia a hajókban ülőknek az 
előttük álló feladattal.  A verseny az 
alábbi eredménnyel zárult (csapat/
időeredmény): 1. LOCOLEO 1:30:74, 
2. KÉZILABDA FIÚ 1:32:61, 3. 
TISZAALPÁRI LOVAS EGYESÜLET 
1:33:13. A Holt-Tisza parti terület a 
sárkányhajó verseny mellett az idén 

kakaspörkölt főző versenynek is 
helyt adott, ahol a három tagú zsűri 
(Barta Lajos, Csikós Mihály, Patai 
Ferenc) több szempont alapján ítélte 
meg a legjobbakat. A főzőversenyen 
a dobogó első helyén Kiry Mihály, a 
második helyen Szatmári András, a 
harmadik helyen pedig Keleti Zoltán 
végzett. Nyereményeiket (UNIVER 
termékekből összeállított csomagokat) 
az UNIVER Zrt. ajánlotta fel, ezeket 

Ágoston Béla hozta el településünkre. 
Különdíjban Szórát János részesült, 
a nyereménye a Csikós Mihály által 
felajánlott márkás bor volt. 

Jövőre ismét várják mindazon 
vállalkozó kedvű jelentkezőket, akik 
megakarják mérettetni magukat e 
látványos és izgalmas vízi verseny 
során.

A Tiszaalpári Napok legnépszerűbb programja a sárkányhajó verseny volt
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Településünkön hagyomány, hogy 
a Tiszaalpári Napok programsorozat a 
„Fürge Ujjak Nemzetközi Kézimunka 
és Kézműves Kiállítással” indul. Az idei 
évben sem volt ez másként, az immáron 
hetedik alkalommal megrendezésre 
kerülő, 2018-as tárlatra összesen 39 
kiállító jelentkezett, közülük négyen a 
határon túlról: ketten Óbecséről és ketten 
testvértelepülésünkről, Tordáról érkeztek. 
A helyi alkotók közül 21-en képviseltették 
magukat, a környező települések közül: 
Szentes, Lakitelek, Hódmezővásárhely, 
Csongrád, Abony, Ágasegyháza és 
Kecskemét művészei mutatkoztak be 
munkáikkal. A rendezvényt dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere nyitotta 
meg, aki köszöntőjében méltatta azt 
a sok ügyes kezű személyt, akinek 
köszönhetően minden évben szebbnél 
szebb kiállítási anyagot sikerül bemutatni 
a nagyközönség számára. A megnyitón 
a kis mesemondónk: Csernák Emese 
is megcsillantotta tehetségét. Ezt 

követően Török Józsefné, a Tiszaalpári 
Alkotó Kezek Egyesület elnöke tartott 
tárlatvezetést a jelenlévőknek, amely 
keretében bemutatásra kerültek az alkotók 
és az általuk készített mesteri munkák is. 
Később a polgármester úr és Török Józsefné 
közösen adtak át egy-egy emléklapot és 
emlékérmet az alkotóknak és a kiállítás 
szervezésében segítőknek. Ivicz Györgyné, 
a helyi alkotók nevében egy, az üvegfestés 
technikájával készült, a magyar címert 
ábrázoló képet adományozott Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, amelyet 
dr. Vancsura István polgármester vett át. 
Továbbá testvértelepülésünk számára is 
készített egy ugyanilyen képet, amelyet 
másnap Dobai János tordai polgármester 
vett át. A kiállított tárgyak között 
voltak drótékszerek, gyöngyékszerek, 
biztosítótűre fűzött gyöngyökből készült 
ékszerek, festmények; üveg, vessző 
és szalmafonással készült tárgyak, 
textilszobrok, mézeskalácsok, merített 
papírból (papírmasé) képek, horgolt 
virág, horgolt csipke, horgolt figurák, vert 
csipke, farmer újrahasznosításból készült 
táskák, gobelin és keresztszemes öltéssel 
készült képek, grafika, üvegfestmények, 
helyi termelő által készített lekvárok, helyi 
termelő által termelt tökmag. A kiállító 
termet finom levendula illat borította be, 
köszönhetően az ABOKOM Közhasznú 
Nonprofit Kft. levendulából készített 
ajándéktárgyainak. Ezen dísztárgyak, 
termékek különlegessége, hogy a Kft. 
közfoglalkoztatottai készítik el ezeket az 
egyébként megvásárolható különleges 
szuveníreket.  

Ezúton is köszönet Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, dr. 
Vancsura István polgármesternek 
és a Képviselő-testületnek, Csernák 

Emesének a mesemondásért, Kerekes 
Andrásnak, Kádár Ákosnak a kiállítás 
szervezésében való segítségért, valamint 
a 39 kiállítónak, akik nélkül nem sikerült 
volna megvalósítani a rendezvényt. 

Akiknek nem volt alkalma arra, hogy 
megnézze a „VII. Fürge Ujjak” kiállítást, 
azoknak lehetősége nyílik a Mihály napi 
rendezvényen az Országos Kosárfonó 
Találkozón a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda tornacsarnokában 
berendezett kiállítás keretében 
megtekinteni azt. Emellett e rendezvényen 
továbbá a nemezelés, gyékényfonás, 
rongyszőnyegkészítés, vessző, szalma 
és csuhékészítés technikáival készített 
termékek kerülnek majd bemutatásra. Az 
ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársai ismét ellátogatnak e napra 
településünkre, így lehetőség lesz tőlük 
különböző termékeket vásárolni, amelyek 
levendulával vannak töltve, készítve. 

FELHÍVÁS!
Szeptember 22-én drótékszer készítő 

egynapos tanfolyam indul a Művelődési 
Házban. További részletekért keressék 
Török Józsefnét, a Tiszaalpári Alkotó 
Kezek Egyesület elnökét az alábbi 
telefonszámon: 06-30-957-35-94. 

Októberben alapszintű varrótanfolyam 
indul, a tanfolyam részleteiről a következő 
számban tájékoztatjuk a kedves olvasókat. 

Levendulamámor fogadta a kiállításra látogatókat

Telt ház a Bugaci Tanyaszínház előadásán
Ha Tiszaalpári Napok, akkor Bugaci Tanyaszínház! Településünk 
visszatérő vendégei évek óta a társulat tagjai, akik minden évben 
új darabbal készülnek a közönség számára. Az idei évben Ray 
Cooney: A miniszter félrelép című bohózatát adták elő két részben. 
A Művelődési Ház nagyterme most is zsúfolásig megtelt, sokan 
voltak kíváncsiak az előadásra, hiszen a színvonalas előadás és a jó 
hangulat mindig garantált. A bugaciak bemutatója ebben az évben 
is frenetikusra sikerült, játékukat vastapssal jutalmazta a közönség. 
Reméljük, hogy hamarosan ismét körünkben fogadhatjuk a Bugaci 
Tanyaszínház tagjait, akik biztosan egy újabb remek produkcióval 
fogják megörvendeztetni a nagyérdeműt! 



Biztos sokakkal megesett már, hogy 
a várdomb híres-neves kilátásában 
gyönyörködve olyan érzéseink támadtak, 
mintha a rét fövenyes felszíne valami 
igazán nagy, ősrégi titkot zárt volna magá-
ba. Alpár egyedülálló fekvésével nemcsak 
esztétikailag, de történelmileg is kima-
gaslik a Tisza-völgyéből. A történelem 
viszont a csodás panorámával ellentét-
ben nem mutatja magát olyan könnyen. 
Ahhoz, hogy a múlt titkai megnyíljanak 
előttünk, kutatnunk kell. Újra. Azért mon-
dom, hogy újra, mert az 1800-as években 
Alpár és Pusztaszer neve szinte elválasz-
thatatlan volt minden nemű szöveg-
ben, majd 100 éven keresztül (előbbi a 
diadalmas csata, utóbbi pedig az első 
alkotmányozó gyűlés színhelye volt). 
Valahol az 1900-as évek elején azonban 
volt egy törés, ahol valószínűleg erősen 
politikai jellegű okokból kifolyólag Alpár 
nevét szépen lassan kezdték elhagyni, és 
a honfoglalás emblematikus színterévé 
kizárólag Pusztaszert tenni. Ebből adódóan 
a történészek és régészek által végzett 
kutatások száma is erősen lecsökkent. 
Olyannyira, hogy tulajdonképp csak két 
nevezetes évszámra összpontosult Alpár 
történelmének kutatása (az 1949-es és az 
1973-74-es dombokon történő ásatásokra). 
Legalábbis ezekről a kutatásokról ren-
delkezünk szakszerű és hivatalosnak 
tekintett leírásokkal. Pedig több olyan 
ásatás is történt ezt megelőzően, melyek 

többször annyi érdekességet tartalmaztak 
ránk nézve, mint a fenti két „közismert” 
ásatás. Ezek dokumentációi azonban rész-
ben, de inkább teljesen elvesztek. Így 
tehát adott a feladat, van mit újra felfed-
ezni. Olyannyira sok az újdonság, hogy 
azok egy erre érdemes külön kiadványban 
is meg fognak jelenni, melynek ered-
ményei kirajzolhatják Alpár igazi történ-
elmi arculatát.

 Ennek bevezetéseképp indult el 
augusztusban egy havi rendszerességű 
helytörténeti előadássorozat, mely 
időrendben, korszakonként haladva 
mutatja be Alpár történetét egészen a 
bronzkortól a honfoglalásig. Az augusztus 
17-i előadás témája „Alpár a kő-, réz- 
és bronzkorban” volt, ahol a hallgatók 
többnyire a fenti két nevezetes ásatás 
eredményeiről hallhattak összefoglalóan. 
Az előadás témájának jobb és könny-
ebb megértését fotók, térképek és egy 
ez alkalomra, kifejezetten Alpár számára 
készült időegyenes is szemléltette, mely-
ből ez utóbbi a többi előadás mindenkori 
segédanyaga is lesz. A hallgatók több-
nyire a vár- és templomdombon talált 
bronzkori eszközökről, és az azokat ránk 
hagyó egykori Vatya-kultúra embereiről 
hallhattak előadást Zsigó Ferenc és Mellár 
Balázs csongrádi régész előadásában. 
Az esemény szünetében az érdeklődők 
néhány bronzkori fémeszközt is a kezükbe 
vehettek, melyek magángyűjtők jóvoltából 

kerültek hozzánk az előadás idejére. Illetve 
több ingyenesen elvihető prospektust és 
tematikus tájékoztató mellett, bárkinek 
alkalma nyílt megvásárolni az egykori 
ásatások hivatalos összefoglalóját tartal-
mazó múzeumi évkönyvet a Cumania 7-et 
(1982), illetve Kiskunsági Nemzeti Park 
kunhalomokról szóló kiadványát (mely-
ben Alpár többször is említésre kerül), 
és a közismertebb könyvnek számító 
legutóbb kiadott helytörténeti könyvet, 
mely többnyire Alpár középkorát írja le 
igen nagy részletességgel. Szerencsére a 
nagy hőség ellenére is meglepően szép 
számmal jöttek el (ez úton is köszönet 
minden jelenlévő számára). A következő 
előadás témája, már valamivel könny-
edebb lesz, hisz az Alpár név eredetének 
és régi földrajzi elnevezéseinek járunk a 
nyomába, kiegészítve a témát a mindenko-
ri Alpárral kapcsolatos, kevésbé közismert 
irodalmi és képzőművészeti alkotások 
bemutatásával. 

A második előadás időpontja: szep-
tember 22. szombat, 18 óra

Helye: Árpád Művelődési Ház.
(Az eredetileg szeptemberre tervezett 

második témája a Szkíták lettek volna, de 
ezt okkal kellett októberre halasztani.)

Témájából adódóan a szeptemberi 
előadáson nem lesznek tárgyi leletek, 
de azért igyekszem pár meglepetéssel 
készülni, illetve az első előadáson látható 
ingyenes és fizetős kiadványok továbbra 
is elérhetőek lesznek. Sőt, ha minden 
jól megy a kiadványok köre tovább fog 
bővülni. A „Hoztam egy történetet” asz-
tal továbbra is várja azokat, akik egy 
régi Alpárhoz köthető tárgyukról vagy 
dokumentumunkról szeretnének többet 
megtudni.

Mindenkit szeretettel várok szeptem-
berben is!    Zsigó Ferenc
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Településünk helytörténeti titkaiba nyerhettünk bepillantást

Már többször intéztek hozzám kér-
dést azzal kapcsolatban, hogy konkrétan 
Újfalu honnan és mikortól ered. Ezért e 
hónapban – régi cikkmelléklet helyett - 
ezt a kérdést szeretném megválaszolni: 

A honfoglalás után Árpád területe-
ket adományozott a vezéreknek, Ond 
kapta azt a területet, melybe beletarto-
zott a mai Tiszaalpár is. Ond vezértől 
származtatható az ún. Bár-Kalán főúri 
nemzetség, melynek tagjai az 1400-
1500-as évekig kisebb-nagyobb meg-

szakításokkal, de viszonylag folyama-
tosan birtokolták Alpárt. A falu azonban 
ekkor, ismeretlen körülmények között 
(hiányosak a források) a váci püspökség 
kezére jutott. Egyes vélekedések szerint, 
a Bár-Kalán nemzetség, ekkor alapított 
új falut - Alpár határában - Újfalut. És 
bár a legkorábbi újfalusi forrás csak az 
1600-as évekből származik, azért fon-
tosnak tartom megjegyezni azt az el-
gondolást, mely abból indul ki, hogy a 
falu szélén álló egykori újfalusi kápolna 

falának romjai még 1715-ben részben 
álltak. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy 
az újfalusi kápolna, a mostani alpári 
templom helyén álló alpári templommal 
együtt pontosan egy időben 1559-ben a 
török által romboltatott le. Ezen érvelés 
és gondolatmenet logikusan látszik alá-
támasztani a fenti elméletet, miszerint 
Újfalu már az 1400-1500-as években 
saját nevén szerepelhetett, hisz külön 
templommal is bírt. 

Zsigó Ferenc

Újfalu ANNO:



A Tiszaalpári Napok szombati ren-
dezvényének két helyszíne volt, az egyik 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolával 
szembeni tér, ahol a szervezők a gyerme-
keknek kedveztek, akik nagy örömükre 
ingyenesen próbálhatták ki a légvárat, az 
óriáscsúszdát és a segwayt is. Eközben 
a Helyi Termelői Piacon 16 órától már 
megkezdődtek a színpadi programok, 
ahol előbb a Mayfly és az Idegen együt-
tes előadását hallgathattuk meg. Később 
dr. Vancsura István Tiszaalpár polgár-
mestere és a vajdasági Tordáról érkezett 
polgármester Dobai János köszöntötte az 
egybegyűlteket. Ezt követően a Tordai 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tag-
jai mutatták be műsorukat a közönségnek, 
amelyben verseket, énekeket és táncokat 
is láthattuk a testvértelepülésünkön élő 
fiataloktól. Az est egyik legjobban várt 
sztárfellépője Dombóvári István volt. A 
humorista stand-up műsorával megalapoz-
ta a jó kedvet az esti programokhoz. Ezt 
természetesen tapsviharral jutalmazta a 
közönség. A humor után ismét a zenéé volt 

a főszerep a színpadon, hiszen egy közel 
egy órás Unique koncert következett, ame-
lyen az együttes ismert slágereit Völgyesi 
Gabirellával együtt énekelte a közönség. 
A rendezvény egyik legrégebbi és leglát-

ványosabb tradíciója a tűzijáték, ez termé-
szetesen idén sem maradhatott el. A közel 
20 perces színpompás fényjáték után, aki 
még további szórakozásra vágyott utcabál-
ban folytathatta a mulatozást.
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Zenés és táncos műsorok helyszínül szolgált a Helyi Termelői Piac

Viszontlátásra nyár!
 „Viszontlátásra nyár!” – hang-

zott el iskolánk tanévnyitó ün-
nepélyének elején. A kedves 
nyárbúcsúztató szavak után, az Is-
kolatáska című zenére az első osz-
tályosok vonultak be az óvó nénik 
vezetésével. Az első osztályos ta-
nító nénik átvették az apróságokat, 
és leültették őket.

A Himnuszt már az iskola ap-
raja és nagyja, pedagógusok, ven-
dégek és szülők együtt hallgatták 
meg. Ezt követően Mayer Tamásné 
igazgatónő és Dr. Vancsura István 
polgármester beszéde következett. 

A köszöntő szavak után az első 
osztályosok adtak műsort, majd az 

ötödik osztályosok évköszöntő je-
lenete következett.

Az ünnepély végén a kis első-
sök átvették a Szülői Közösség 
ajándékát.

A kellemes hangulatú évnyitó a 
Szózattal zárult.

Ürmösné Csányi Éva
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Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület a kistérségi települések össze-
fogása révén immár 21 éve nagy figyel-
met fordított arra, hogy megismertesse 
és megszerettesse a helyben megtermelt 
kiváló minőségű élelmiszereket, valamint 
az egyedi kézműves termékeket a láto-
gatókkal. 

Ennek fő helyszíne a Hírös Hét 
Fesztiválon, 2018. augusztus 19-től 26-ig 
Kecskeméten megrendezésre került Térségi 
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és 
az Aranyhomok Portéka Térségi Tanyai 
Termék és Kézműves Vásár. Idén a Hírös 
Forrás szökőkút környéke adott helyet 
a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállításnak, ahol a térség 19 települése 
mutatkozott be egy nagyszabású térségi 
seregszemlén több mint 100 értékesítőv-
el és kiállítóval. Az Aranyhomok Portéka 
Térségi Tanyai Termék és Kézműves Vásár 
a Kecskeméti Városháza előtti téren várta 
az érdeklődőket. 

A kiállítás megrendezésével az 
egyesület legfőbb szándéka volt, hogy 
a látogatók megismerjék a környező 
települések értékeit, sokszínű kulturális és 
turisztikai kincseit, vonzerőit, azokat a 
helyi és térségi gazdákat, kézműveseket, 

akik minőségi, biztonságos, e tájegységre 
jellemző alapanyagokból készült és egyedi 
termékeikkel magasabb kulináris és eszté-
tikai élményt nyújtottak tudatos vásárlói-
knak. 

A rendezvény idei újdonsága volt, 
hogy 2018. augusztus 22-én, szerdán a 
Hírös Forrás szökőkúttól, a Lakiteleki 
Tűzoltózenekar kíséretében indult a térségi 
települések zenés felvonulása, menettán-
ca, ezt követően pedig a nagy színpadon 
került megrendezésre a Kecskemét térségi 
települések gálaműsora.

Idén 19. alkalommal rendezték 
meg 2018. augusztus 22-én, szerdán a 
Kecskeméti Városháza Dísztermében 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Fórumot. A fórum témája volt a 2014-
2020-as Európai Uniós időszak gazdákat 
érintő kérdése, a fórum fővédnöke Kis 
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért fele-
lős államtitkár.

A kiállítást megelőzően meghirdettük a 
IV. Aranyhomok Térségi Lekvárversenyt, 
melyre szép számmal érkeztek nevezések, 
19 jelentkezőtől összesen 63 db. A beérkező 
lekvárok szakmai zsűrizése megtörtént, 3 
kategóriában 3 nyertest választottak. 

Az Önkormányzat ezúton is köszönetét 
fejezi ki a kiállítóknak és segítőknek.

Kiállítók: Lólé István, Gergely Ramóna, 
Kapás Alida Éva, Kanalas János, Szatmári 
András, Marsa Istvánné, Szegő László, 
Czinege Manufaktúra Kft., Czinegéné 
Kiss Andrea, Kálmán Jánosné, Kálmán 
Róbert, Garaczi Sándorné, Boris Ferenc, 
Szemerédi Zoltán, Szesztay András, Kapus 
János, Bozó Imréné, Bartucz István, Tóth 
Sándorné, Kőrös Lajos, Almási Mária, 
Farkas Csaba és Hódi Krisztina 

Segítők: Bársony Lovasudvar, Bársony 
Mihály Népdalkör; Czimer Krisztián; 
Csernák Emese; Jövőnkért AMI Bársony 

Mihály néptáncosai; Palócz Dániel; 
Kerekes Kitti, Gulyás András

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
különdíja

Zsűritag/Díjat átadja: Madari Örs Jenő 
főosztályvezető. Díjat kapja: TISZAALPÁR 
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. A 
díj odaítélésének szempontjai: Tiszaalpár a 

kisméretű kiállítási pavilon ellenére a helyi 
értékek, hagyományok és a településre 
jellemző mezőgazdasági-, élelmiszeripari- 
és kézműves termékek gazdag kínálatát 
mutatta be a zsűrinek.

A község 900 éves múltra vissza-
vezethető történelmi miliője, valamint 
természeti szépsége feledhetetlen élményt 
nyújt az idelátogatóknak. A település 
évszázadokon keresztül meg tudta 
őrizni háborítatlanul azokat a természeti 
értékeket, amelyeket a Tisza közelsége 
alakított évezredeken keresztül és emel-
lett virágzó mezőgazdasági termelés, 
gazdálkodás alakult ki.

Az idén is gazdag programkínálattal készültek a térségi 
települések a Hírös Hét Fesztiválra

Egyházi sorok
- Szeptember 9-én vasárnap tartjuk a hittanosok tanévnyitóját, a Veni Sancte-t. Alpáron 9:00 órakor, Újfalun 
11:00 órakor
- Szeptember 16-án lesz az elsőáldozás Újfalun a 11:00 órás misén. 
 - Hétköznapokon az esti szentmisék kezdési időpontja október végéig 18:00 óra.
 - Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb jelezzék a plébániákon.



Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 
20-i ünnepi testületi ülésén tiszteletének és 
nagyrabecsülésének kifejezéséül Borisné 
Czmarkó Erzsébet nyugalmazott védőnőnek 
„Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért” díjat 
adományozott. Az ünnepségen előbb tele-
pülésünk aljegyzője Mészárosné dr. Borvák 
Erzsébet olvasta fel a védőnő életújtát, ezt 
követően dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere nyújtotta át az elismeréssel 
járó oklevelet és plakettet a díjazottnak. Az 
ünnepély végén többet gratuláltak a kitün-
tetéshez, az eseményt ünnepi állófogadás 
zárta. 

Mészárosné. dr. Borvák Erzsébet laudá-
ciója ekképpen hangzott el a 2018. augusz-
tus 20-i ünnepi testületi ülésen:

„Borisné Czmarkó Erzsébet 1956. no-
vember 13-án született, Dévaványán.  Az 
általános iskolát Dévaványán, a gimnáziumi 
tanulmányait pedig Szeghalmon végezte. 
1978-ban szerzett védőnői oklevelet a Sze-
gedi Orvostovábbképző Intézet Egészség-
ügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Karán.

Iskolai tanulmányai befejezését köve-
tően 1978. augusztus 16-án kezdte meg vé-
dőnői munkáját Tiszaalpár nagyközségben. 
Ezen időponttól kezdődően 1981. októbe-
réig egyedül látta el Tiszaalpár védőnői fel-
adatait. Ebben az időben a születések száma 
nagyon magas volt; közel 100 körül alakult 
éves szinten, és sok gyermek tanyán szüle-
tett; Erzsike kerékpárral járta a tanyavilágot. 

1978. október 7-én házasságot kötött 
Boris Ferenccel. 1981. december 10-én szü-
letett meg első gyermeke, Péter, majd 1986. 
április 19-én a következő gyermek, Gergő 

is. A két saját gyermeke nevelésével a szak-
mai tudását gyakorlatban is megerősítette. 

1981. november 1-jétől kolléganője, 
Győri Lászlóné 1984. február végéig mind-
két körzetet egyedül látta el.. Erzsike visz-
szatérése után már megoszlott a feladatok 
ellátása.

1984-ben Tiszaalpáron egy harmadik 
körzetet létesítettek, dr. Szántó Ágnes gyer-
mekorvosként működött, tehát a községnek 
valamennyi gyermeke a hatáskörébe tarto-
zott. Ezen időponttól kezdődően dr. Puli-
usné Sárdi Mária közreműködésével három 
védőnő látta el a kismamák – és gyermekek 
gondozását, amelybe beletartozott az óvo-
dai- és iskolai tevékenység is. 1998–tól kez-
dődően a gyermeklétszám csökkenésének 
eredményeképpen ismét két védőnői körzet 
alakult. 

2014. május 15-jétől Győri Lászlóné 
védőnő felmentési idejét töltötte. Ezen idő-
ponttól kezdődően Erzsike egyedül látta el 
a védőnői feladatokat Tiszaalpáron egészen 

2014. augusztus 1-jéig. Augusztus 1-jén új 
védőnő érkezett településünkre; Kliszekné 
Ódor Eszter, aki 2016. szeptember 1-jétől 
másik településen vállalt munkát, így 2016 
szeptember 1-jétől – egy éven keresztül - 
2017. szeptember 1-jéig Erzsike egyedül 
látta el Tiszaalpáron a védőnői feladatokat. 
2017. szeptember 1-jétől érkezett nagy-
községünkbe Rigó Renáta védőnő, akivel 
innentől kezdve megosztották a feladatok 
ellátását.

Borisné Erzsike munkáját mindig lel-
kiismeretesen és pontosan végezte egészen 
2018. június 30. napjáig. Ezen időponttól 
kezdődően november 1-ig felmentési idejét 
tölti, majd november 1-jétől nyugállomány-
ba vonul. Tudásával és gyakorlati tapaszta-
latával segítséget nyújtott a kismamáknak. 
Tevékenységével az egészségügyi szervek 
vezetői is elégedettek voltak. 

Korunkban nagyon ritka, ha ugyanazon 
a munkahelyen tölti el valaki szolgálati ide-
jét egészen a pályakezdéstől a nyugdíjba vo-
nulásig. Köszönetünket és hálánkat fejezzük 
ki Erzsikének, hogy ezt a 40 évet áldoza-
tos munkájával, a tiszaalpári lakosok teljes 
megelégedésére, kiváló szakmai munkájá-
val a telesünkön élőkre áldozta.

A védőnői feladatok ellátása mellett Er-
zsike közszereplést is vállalt; több választási 
cikluson keresztül bizottsági tagja volt az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságnak.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevében gratulálok 
a Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díj 
elnyeréséhez. Kívánok Borisné Czmarkó 
Erzsikének hosszú, boldog életet erőben, 
egészségben!”
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Ebben az évben 2018. augusztus 19-én 
ünnepeltük a tiszaújfalui Szent István tem-
plom búcsúját. A 2018-as év jubileumi 
esztendő a templom történetének életében, 
hiszen 80 évvel ezelőtt épülhetett fel a ma is 
eredeti állapotában álló templom közösségi 
kezdeményezésre, adakozásból.

 Az ünnepi alkalomra már hetekkel 
korábban megindult a készülődés, amelyre 
kiállítással készült a helyi egyházközösség. 
A kiállítás szervezője, koordinátora 
Almási-Szabó Tibor kántor volt, aki össz-
egyűjtötte azokat az egyházi eseményeken 
készült családi képeket, amelyek már sok-
sok évtizeddel ezelőtt is megörökítették 
az ünnepi momentumokat. A kiállításon a 
templom történetéről, a 80 év alatt szolgált 
plébánosok munkásságáról is olvashattak a 

hívek.  A Tiszaújfalun egyházi szolgálatot 
teljesítő atyák életújtának leírásában és 
a mellékelt fotókon keresztül is sikerült 
megidézni a történelmet, s feleleveníteni 
mindazt, amit a mi Szent István templo-
munk megélt.

  A búcsúi szentmise fél 11-kor vette 
kezdetét, az ünnepi szónok Főtisztelendő 
Bobek Tamás plébános atya volt, aki 
Tiszakécskéről érkezett településünkre. 
Mellette Bagi Ferenc atya Lakitelekről és 
a gyulafehérvári kispapok segédkeztek az 
ünnepi szertartásban. A helyi vezetők közül 
dr. Vancsura István polgármester és a test-
vértelepülésünkről érkezett Dobai János 
tordai polgármester is tiszteletét tette az 
ünnepségen. 

Kiállítással emlékeztek a tiszaújfalui templom búcsúján

Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díjban részesült 
Borisné Czmarkó Erzsébet
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2018. augusztus 10-én köszöntötte 90 
éves születésnapja alkalmából dr. Van-
csura István, Tiszaalpár polgármestere és 
Mészárosné dr. Borvák Erzsébet, aljegyző 
asszony otthonában Kátai Istvánné Novák 
Franciskát. Az ünnepelt Újfalun született 
családjában egyetlen gyermekként 1928. 
augusztus 11-én, anyja Horváth Julian-
na, apja Novák Mihály volt. A háborúban 
hadifogságba került édesapja, betegen 
még hazatért, de 1946-ban meghalt. Még 
ebben az évben kötött házasságot Kátai 
Istvánnal. 1949-ben István, 1955-ben 
Franciska nevű gyermekeik születtek. 
Az 1950-es években a gazdálkodással 
foglalkozó család a „kulák” üldözés mi-
att nehéz anyagi helyzetbe került. Férje a 
megalakult TSZ-be került dolgozni, Fran-
ciska néni beteg hozzátartozóit: anyósát, 
apósát, majd később édesanyját ápolta, 
ami mellett az otthoni gazdaságot vezet-
te. Férje halálakor 1995-ben felköltözött 
a tanyáról a faluba, a szülői házba. Még 
egy Isten által kijelölt feladata volt, fia 
harmadik lányát, annak édesanyja korai 
halála után ő nevelte fel. Franciska né-
nit egész életében az Istenbe vetett hite 
mindig átsegítette a nehéz helyzeteken. 

Ma is minden vasárnap részt vesz az új-
falusi templom miséjén és hétvégén jó 
fizikai erejének, szellemi aktivitásának 
köszönhetően meg is főz. 4 lányunokája, 
6 dédunokája és ebben az évben született 
ükunokája van. 

Isten éltesse sokáig Franciska nénit, 
az anyát, nagymamát, dédmamát, ükma-
mát! ______________________

2018. augusztus 15-én ünnepelte 90. 
születésnapját Polyákfaluban Tar Ida, akit 
e jeles alkalomból köszöntött települé-

sünk polgármestere dr. Vancsura István, 
és jegyző asszonyunk dr. Menyhárt Anett. 
Ida néni több mint 30 évet töltött a vasút-
nál, ahol több munkakörben is dolgozott. 
Volt kalauz, forgalomirányító és jegy-
pénztáros is sok-sok éven keresztül. Két 
leánya közül, már sajnos csak az egyik 
él. A család egyik része Csongrád megyé-
ben, a másik része az unokákkal együtt 
Amerikában él. 

Isten éltese sokáig Ida nénit jó egész-
ségben!

90 éveseket köszöntöttek

Augusztus 18-án ünnepelte házassá-
gának 50. évfordulóját Szikora Mihály 
és Drozdik Anna. Házasságukat Kis-
kunfélegyházán 1968. október 10. nap-
ján kötötték. A jó időre való tekintettel 
úgy döntöttek, hogy előrébb hozzák e 
jeles családi eseményt, amelyre össze-
hívják az egész rokonságot, akik előtt 
megerősítik házassági fogadalmukat, 
melyet követően egy igazi hagyomá-
nyos, sátras lakodalmat is tartanak. Az 
ünnepi fogadalomtételre a Polgármes-
teri Hivatalban került sor, amelyre az 
esküvői menet gyalog indult a Mun-
kácsy Mihály utcától az Árpád térig. A 
közel 60 fős sereg élén a menyasszony 
és a vőlegény az aranylakodalomhoz 
méltóan arany ruhában érkezett. Lako-
dalom lévén természetesen volt meny-
asszonytánc is, éjfél után pedig újember 
és újasszony köszöntötte az egybegyűlt 
vendégsereget. Anna néni elmondása 
alapján nem volt könnyű ez az ötven 
év, de jóban-rosszban egymás mellett 

voltak, kitartottak. Mihály bácsi 7 éve 
teljesen lebénult, állandó segítségnyúj-
tásra szorul. Amikor arról kérdeztem, 
hogy mi a titka az együtt töltött 50 év-
nek azt válaszolta, hogy „keveset vol-
tak együtt”, mivel állandóan dolgoztak, 
váltott műszakban. Ezen persze először 
jót mosolyog az ember, de megannyi 

áldozat van egy fél emberöltőnyi egy-
másra utaltságban, együttlétben. Az 
egész központja a családjuk, 34 éve 
élnek településünkön. Házasságukból 
3 gyermekük, 7 unoka, 3 dédunoka szü-
letett.  

Ezúton kívánunk Nekik jó egészsé-
get és sok boldog együtt töltött évet!

50 év után ismét megerősítették házassági fogadalmukat



Helyi kosárfonónk újabb rangos el-
ismerést tudhat magáénak, legújabb ki-
tüntetését 2018. augusztus 7-én a Duna 
Palotában ünnepi keretek között kapta 
kézhez. Ramóna a kosárfonó népi ipar-
művész és a Népművészet Ifjú Meste-
re címet is már a magáénak tudhatja 
egy ideje, de elmondása alapján ha-

talmas boldogságot jelentett számára 
a legutóbbi díj átvétele is. Az AMKA 
pályázatot évente kétszer (nyáron és 
télen) hirdetik meg, ahol két tematiká-
ra jelentkezhetnek a művészek. Ebből 
az egyik téma mindig adott, az idei év 
tematikája Mátyás király és kora volt. 
Ramóna a másik, szabadon választha-

tó kategóriába nevezett műveivel. A 
díjazott alkotásai között „Tiszavirág” 
– piaci bevásárló kosár, hímzett üveg 
és gazdasági kosár is szerepelt. Ezek 
egyébként a művész kedvenc témái 
közé tartoznak. Ramónára a közeljö-
vőben egy újabb elismerés átvétele vár 
szeptember 28-án, ugyanis a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat is ajándék-
kal szeretné jutalmazni munkáját és 
kitartását. A művész tehetségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy egyre 
több helyre hívják bemutatóra, a vele 
folytatott beszélgetés során megtud-
hattam, hogy egyetlen szabad hétvé-
géje sincs rendezvények nélkül már jó 
ideje. Augusztus hónapban a Kurulta-
jon és a Mesterségek Ünnepén és kép-
viselte településünket. Az utóbbi ren-
dezvényen Kanalas János, helyi Népi 
Iparművészünk és a Népművészet 
Mestere is bemutatta a Budai Várban, 
hogy hogyan őrzi, ápolja mestersége és 
a településünk hagyományait.
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Sikeres volt az augusztusi véradás

A sajtóban sokat lehetett hallani arról, hogy nyáron országos vérhiány volt, 
kevesen mentek vért adni. Ennek ellenére településünkön 2018. augusztus 31-én 
egészen sokan, 46-an jelentek meg a véradáson, akik közül 41-en adhattak vért. 
A Magyar Vöröskereszt területi vezetője arról adott tájékoztatást, hogy senki nem 
volt feszült, még rosszullét sem volt, a véradók felkészültek voltak. Ezúton is 
köszönet minden véradónak! 

2019-TŐL HORGÁSZ
IGAZOLVÁNY

HELYETT: JÖN A
HORGÁSZKÁRTYA

A Magyar Or-
szágos Hor-
gász Szövetség 
( M O H O S Z ) 
Választmányá-
nak egyhangú 

döntése alapján a horgász regisztráció telje-
sítésével egyidejűleg, már 2018 szeptember 
1-jétől elérhető lesz a Magyar Horgászkártya, 
amely 2019. január 1-jét követően azonnal 
kiváltja a jelenlegi papír alapú horgász igazol-
ványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektro-
nikus alkalmazásokkal fokozatosan egysze-
rűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá 
teszi az ügyintézést és az adminisztrációt. Az 
ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsítéseként 
vezeti be a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát.

Információ, személyes regisztráció és
kártyanyitás 2018. szeptember 1-től

Brekeke Horgász és Kisállateledel Üzlet 
Tiszaalpár, Hunyadi u. 42.

A Magyar Kézművességért Alapítvány díját vehette át 
Gergely Ramóna
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Az idei évben ismét megrendezték a 
magyar törzsi gyűlést, a Kurultájt, amely 
ebben az évben ünnepelte fennállásának 10. 
évfordulóját. A Bársony Lovasudvar csikó-
sai ezen a rendezvényen is képviselték te-
lepülésünket. Ami azért is nagy elismerés, 
mert több, mint 400 lovas és több 10.000 
látogató volt jelen az idei rendezvényen. 
A Kárpát-medence legnagyobb hagyo-
mányőrző ünnepén 25-nél is több rokon 
nemzet vett részt. 

Bársony Anett, a Bársony Lovasudvar 
vezetője lapunknak beszámolt arról, hogy 

milyen hatalmas élmény volt számára az, 
hogy a Music FM rádiótól is kaptak egy fel-
kérést, amelynek köszönhetően pár percben 
bemutatkozhatott a hallgatóknak a Bársony 
Lovasudvar.

Élő, internetes videó is készült az az in-
terjúról miközben a csapat tagjai gyakorol-
tak, Anett pedig egy rögtönzött bemutatót 
tartott a műsorvezetőnek. 

Anett arról is tájékoztatott bennünket, 
hogy e jeles eseményen a fellépésen túl a 
Tiszaalpári Polgárőrség lovas csoportjának 
tagjai Rácz Adrienn vezetésével polgárőr 

szolgálatot is elláttak.  
Az ország több pontjaiból érkeztek még 

lovaspolgárőrök a helyszínre, akikkel közö-
sen tudták együtt biztosítani a rendezvényt.

Anett elmondta azt is továbbá, hogy na-
gyon elégedett csapatával és büszke arra, 
hogy nem csak hagyományőrzőként vehet-
ték részt az országos rendezvényen, hanem 
új feladatokat is kaphattak, amelyekkel si-
keresen meg is birkóztak. A jövőben tovább 
szeretnének fejlődni, minél több helyen sze-
repelni, ami a rendkívül összetartó, tehetsé-
ges csapatnak csak előnyére válhat. 

A Bársony Lovasudvart a rendezvényen 
az alábbi lovasok és lovaik képviselték: 
Bársony Anett-Jázmin, Kis-Baranyi Esz-
ter-Szikra, Sikár Evelin-Csinos, Lőrincz 
Zsófia-Úrfi, Kis-Fekete Katalin-Pajkos, 
Molnár Noémi-Betyár, Molnár Izabella-Mí-
tosz

Lovas polgárőreink a Kurultájon is bizonyítottak

A rekord nagyságú tök még a sokat ta-
pasztalt nyugdíjast is meglepte, nem gon-
dolta, hogy az április közepén elültetett tök 
szeptember elejére több, mint 66,5 kg-ra 
fog megnőni a kertjében. Jani bácsitól azt 
is megtudtam, hogy a tököt bizony egyma-
ga, 75 évesen egy talicskával szállította el a 
portáról az udvarba 300 méteren keresztül. 
Mikor arról kérdeztem, hogy mi lehet a tök 
méretének titka, azt válaszolta, hogy a sok-
sok gondos locsolás. A mostani sikeren fel-
buzdúlva Jani bácsi azt mondta, hogy min-
dent megtesz a következő évben azért, hogy 
legalább egy hasonló, hanem nagyobb tököt 
sikerüljön termelnie. Ezúton gratulálunk 
Neki az elképesztő méretekkel rendelkező 
terméshez és reméljük, hogy a jövő évben is 
sikerül hasonló eredményt elérni szakértel-
mével és tudásával!

Óriástök termett Csík Jánosnál

Októberben induló, Tulipán Családi Bölcsödével  kapcsolatosan felmerülő kérdésük esetén 
Kapás Alida Éva vezetőhöz tudnak fordulni az alábbi telefonszámon: 0630 858 5490
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„Ide nőttem ehhez a faluhoz, mint tapló 
a fához.”

Itt születtem ebben a szőke Tisza melletti 
faluban. Itt dolgoztam. Ide köt minden szép 
és kevésbé szép emlék, öröm és bánat. Itt esz-
méltem életem minden mozzanatára. „Ez az 
én falum, ez az én népem.”

Ma is mintha látnám a régi falu képét ma-
gam előtt. Hallom az öreg Pintér bácsi hang-
ját, ahogy korán hajtja a csürhét a rétre. Hal-
lom a csorda bőgését és a kolompok különös 
és mégis kellemes hangját. 

Látom a kispadokat a házak előtt, ahol fe-
kete fejű öreg nénék ültek, ölükben felhajtott 
kötények alatt tartott kis szelet csupasz ke-
nyerüket csipegették, majszolták megritkult 
fogaikkal. Beszélgettek a falu dolgairól, no 
meg a Sári, a Marcsa vagy éppen a Verka és 
a Böske sorsát vitatták meg. Tudták, hogy mi 
történt az „alvég” kocsmáiban, hogy vesztek 

össze az alvég és a felvég fiai és éppen kit 
késeltek meg, mert ilyen is volt. 

Az előttük elhaladó lovaskocsikról ka-
lapemeléssel „adj Isten” köszönéssel üdvö-
zölték a nénéket. Jók voltak a kispadok arra 
is, hogy a drótosok, köszörűsök megpihenje-
nek rajta. 

Hol van már ez a falusi idill? A falun át-
száguldó kamionoktól, autóktól, motoroktól 
lassan már beszélgetni sem lehet. Életveszé-
lyes a közlekedés, a szűk utak nem ilyen for-
galomra épültek. 

A házak előtt még itt-ott van ugyan 
kispad, de ma már nincsenek, akik kiüljenek 
a padra. A padok helyét elfoglalták a faluban, 
a kerítéstől jó távolra, a közterületre kirakott 
kövek, cövekek betondarabok, megjelölve a 
család teritóriumát, csak az a határ nem az 
övék, az közterület. Ezekkel a beton és kőda-
rabokkal csúfítják az egyébként csinos portá-

ikat, veszélyeztetik előzésénél a közlekedést. 
Kövek helyett egyszer talán majd újra 

padot állítanak a kerítéseik tövében, hogy 
legyen mire leülni az arra járó embereknek, 
öregeknek és a fiataloknak is. 

Gondolataim messze járnak és kavarog-
nak. Eszembe jut az is, hogy a portákról már 
nem hallatszik a tehenek bőgése, malacok 
röfögése, s egyre kevesebb helyen ébreszt a 
kakasok hajnali kukorékolása. 

Ami örömmel tölt el, hogy egyre több 
a patkókopogás. Reményt ad arra, hogy fa-
lunkban is igény van arra, hogy visszatér sok 
minden, ha modernebb formában is. 

Merengésemből templomunk harangjá-
nak hangja zökkent ki, ami áhitatra int ke-
resztet vetni és hálát adni Istennek, hogy ezt 
a napot is megéltük. 

Szederkényi Zoltánné
nyugdíjas tanítónő

Múltat és jelent idéző gondolatok

HORGÁSZVERSENY AZ ALPÁRI HOLT-TISZÁN
Az Alpári Tisza Horgászegyesület au-

gusztus 18-án a hagyományokhoz híven a 
Falunapok keretében rendezett horgásza-
inak versenyt. Öt kategóriában és külön 
egyéni teljesítmény alapján díjaztuk ver-
senyzőinket. Külön díjaztuk a legidősebb, a 
legnagyobb halat, valamint a legtöbb halat 
fogó versenyzőt. A verseny kora reggel vet-
te kezdetét, ami a sorsolás után fél kilenctől 
négy órán keresztül tartott.

A kedvező időjárásnak köszönhetően 
elég sokan voltak kíváncsiak a rendezvény-
re. A megnyitón Dr. Vancsura István pol-
gármester úr köszöntötte a résztvevőket. A 
horgászversenynek 47 fő versenyző vágott 
neki, érdeklődőkkel együtt körülbelül 120 
fő volt kíváncsi a rendezvényünkre.  A ver-
seny ideje alatt az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, végig napsütésben zajlott le a verseny. 
A vízen úszó növényzet viszont megnehezí-
tette a versenyt. Ettől függetlenül elég szép 
fogási eredmények születtek. Többségében 
keszegek különböző fajait és törpeharcsát 
lehetett fogni, de mellettük kárászt is lehe-
tett fogni. 

Három bogrács vaddisznó pörkölt elfo-
gyasztásával, és az eredményhirdetéssel ért 
véget a Horgászegyesület ünnepi rendezvé-
nye. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt, a 
rendezésben résztvevőknek a közreműkö-
dést. 

Külön köszönet a támogatóinknak: Dra-
gon József, Energofish Kft, Alpári Tüzép, 
Magyar Imre, Nemes József, Győri László, 
Farkas Csaba (Zöldségbolt), Popper József, 
Nagy Zoltán (Húsbolt), Brekeke Horgász 

bolt, Szatmári András, Vadász Társaság, 
Tiszaalpár Önkormányzat, BÁCSHOSZ, 
Alpári Tisza HE vezetősége! 

Következő versenyünk időpontja szep-
tember 16-án a Holt Tiszán törpeharcsa 
fogó csapatverseny lesz. 2-4 fős csapatok 
jelentkezését várjuk.

Érdeklődni lehet a Brekeke horgászbolt-
ban, Hunyadi u.42 sz. alatt.
Eredmények:
Női kategória: 1. Kovácsné 3680 gr., 2. 
Freivolt Brigitta 2200gr., 3. Ritter Jánosné 
1680gr
Gyerek Fiú, Lány: 1. Madla Rita 2700gr., 
2. Lucás Sándor 2440gr., 3. Faragó Nóra 
1890 gr.
65 év felett: 1. László István 3430 gr., 

2.Víglási Sándor 2820 gr., 3.Almási Sz. Jó-
zsef 2440 gr.
Férfi: 1. Bugyi Sándor 8540 gr., 2. Deák 
Sándor 4630 gr., 3. Dora István 4600 gr.
Családi kategória: 1. Nagy család 12150 
gr., 2. Hekkel család 8450 gr., 3. Vörös sár-
kányok 3820 gr.
A legnagyobb halat Popper József fog-
ta,1280 gr. kárászt.
Külön díjat adtunk át a versenyre neve-
zett három legidősebb horgász társunknak: 
Eperjesy Jánosnak Hegedűs Deme Pálnak 
és Víglási Sándornak. 2018-ban az Egye-
sület vándorkupáját Bugyi Sándor nyerte el 
8540 gramm fogással!

Gratulálunk a díjazottaknak!
Alpári Tisza He. vezetősége
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Az OTP Bank Bozsik-Programban sze-
replő csapataink elkezdték a felkészülést az 
őszi tornákra. Nyártól elindult a Tiszaalpári 
SE U-14-es csapata is!

Idén nyáron második alkalommal került 
megrendezésre a Grassroots Toborzó Foci- és 
Sporttábor.

Megkértük az egyik szervezőt, Fehér 
Emilt, hogy foglalja össze a tábor eseménye-
it:

„Grassroots Toborzó Foci- és Sporttábor 
került megrendezésre a Tiszaalpári Sporte-
gyesület

szervezésében a nyár folyamán. A tavalyi 
tábor volt az első, viszont idén a nagy lét-
számnak köszönhetően már két tábor került 
lebonyolításra. 

Az első táborban az U7-U9 korcsoportú 
gyermekek vettek részt, mely június 25 és 29 
között volt. A táborban nagyrészt 2009-es és 
2010-es korosztályú gyerekek voltak, a tábor 
létszáma 17 fő volt, ebből mind fiú. Palócz 
Dániel edző kollégával együtt szerveztük 
meg a tábor étkeztetéseit, edzésmódszereit, 
gyakorlatait, a programokat.

A táborba 17 fő jelentkezett, mindegyik 
fiú.  A 17 főből 12 fő igazolt labdarúgó, 5 fő 
pedig kezdőként szerepelt. 

A második táborban az U11-U13 korcso-
portú gyermekek vettek részt, mely július 9 
és 13 között volt. A táborban nagyrészt 2007-
es és 2008-as születésű gyerekek voltak, a 
tábor létszáma 14 fő volt. Czimer Krisztián 
edző kollégával együtt szerveztük meg a tá-
bor étkeztetéseit, edzésmódszereit, gyakorla-
tait,a programokat.

A táborba 14 fő jelentkezett, ebből 13 fiú 
és 1 lány. A 14 főből 9 fő igazolt labdarúgó, 5 
fő pedig kezdőként szerepelt.

Az 5 nem igazolt labdarúgóból azóta 2 

gyermek és szülője jelezte, hogy szeretne 
focizni, részese szeretne lenni az Tiszaalpári 
Sport Egyesületnek.

Napi 2 edzés volt biztosítva, ha viszont 
utazásra, vagy nagyobb programra került sor, 
akkor viszont csak egy, a gyerekeknek 3 ét-
kezés volt biztosítva, főként évszaknak meg-
felelő gyümölcsöket, illetve könnyen emészt-
hető ebédet fogyasztottak.

A tábor elérte a célját, a gyermekek ren-
geteget mozogtak, sportoltak, élvezték a 
sok-sok kis játékot, kalandokat, programot. 
A szabadidős tevékenységek alatt is rengetek 
mozogtak, illetve társasjátékot vagy kártya-
játékot kipróbálhattak, megtanulhattak. Ezek 
közül az UNO kártyajátékot űzték legjobban 
a hét folyamán. Az igazolt és nem igazolt 
gyerekek nem tettek kivételt egymás közt, 
egy jó közösség alakult ki. Az összes prog-
ram elnyerte a gyerekek tetszését, az időjárás 
is kedvezett számunkra, hiszen végig kitűnő 
napsütéses idő volt.”
_________________

U-19-es csapatunk eredményei az első 2 
fordulóban:

Vasutas SK – TISZAALPÁRI SE 2-5
Gól: Nemes István /2/; Király Bence; Forgó 
Nándor; Patai Ervin

SC Hirös-Ép UFC – TISZAALPÁRI SE 4-3
Gól: Kása Norbert, Nemes István /2/
__________________

Felnőtt csapatunk eredményei az első 2 for-
dulóban:
Vasutas SK – TISZAALPÁRI SE 0-1
Gól: Borsi Sándor

SC Hirös-Ép – TISZAALPÁRI SE 6-0

A hazai bajnoki mérkőzéseink, a közpon-
ti futballpálya felújítása miatt, az Újfalusi 
Sportpályán kerülnek megrendezésre.
__________________

Férfi kézilabda csapatunk számára is el-
kezdődik a bajnoki szezon, melynek hazai 
mérkőzéseit továbbra is Tiszakécskén, a Vá-
rosi Sportcsarnokban rendeznek meg.

2018. szeptember 23. vasárnap ASE - 
Euroscale Kecskemét II.

2018. szeptember 30. vasárnap Euroscale 
Kecskemét I. - ASE

2018. október 7. vasárnap ASE - D-VSE 
Csávoly

2018. október 21. vasárnap Balogh Tész-
ta TVSE - ASE

2018. október 28. vasárnap ASE - Kecel 
KC

2018. november 11. vasárnap Félegyházi 
KSC - ASE

2018. november 18. vasárnap ASE - Bá-
csalmási PVSE

2018. december 2. vasárnap STE - ASE

Női kézilabda csapatunk is folyamatosan 
elvégzi az edzésmunkát, remélhetőleg minél 
előbb bajnoki mérkőzésen is megmutathat-
ják, hogy mire képesek!
________________
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

Felemás szezonkezdet

A megújult „BÁCS-KISKUNBAN ITTHON 
VAGY! Ösztöndíjprogram keretén belül ha-
vonta akár 50 000 forint támogatásban is ré-
szesülhetnek a jogosultak.
A pályázat a felmerült igényekhez jobban iga-
zodik és ezáltal még szélesebb kör fog tudni 
élni a megyei ösztöndíj adta lehetőséggel.
A közgyűlés döntése alapján bővült a preferált 
szakmák listája, kevesebb lett az adminiszt-
rációs teher, továbbá már az esti és levelező 
tagozaton tanulók is pályázhatnak korhatár 
nélkül. A most megjelent felhívásra sikeresen 
pályázók félévente akár 250 000 forint ösz-
töndíjban részesülhetnek, amely megkönnyíti 
a sikeres szakmatanulást, majd az elhelyezke-
dést a munka világában.

Megyénkben összesen 27 településén van 
lehetőség, a megyei ösztöndíjprogram támo-
gatását igényelni, amely települések egyikén 
állandó lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen 
a pályázó. Az állandó lakcím mellett alapkö-
vetelmény, hogy a felhívásban szereplő pre-
ferált szakmát tanulják a diákok és az előző 
aktív félévük elérje legalább a hármas átlagot. 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ösz-
töndíjprogramjának második szakaszának be-
adási határideje: 2018. október 1.
Érintett települések: Tiszakécske, Lakitelek, 
Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug, Bugac, Bu-
gacpusztaháza, Csólyospálos, Jászszentlász-
ló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank, 
Apostag, Dunaegyháza, Kunadacs, Kunszent-

miklós, Kunpeszér, Szalkszentmárton, Tass, 
Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta, Ho-
mokmégy, Miske, Solt.
Bővebb információ a http://www.bacskiskun.
hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthon-vagy-osz-
tondij-palyazat  oldalon található, illetve az 
alábbi elérhetőségek egyikén:

 Trungelné Szabó Márta
ösztöndíj referens

E-mail: osztondij@bacskiskun.hu
Telefon: 36-30-511-4703

Józan Ágota
ösztöndíj referens

E-mail: osztondij@bacskiskun.hu
Telefon: 06-30-512-2584

Augusztus 15-től még százmillió forint támogatás várja és segíti
a Bács-Kiskun megyei fiatalokat továbbtanulásukban
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Új könyvek a könyvtárban
Winter Morgan: A csontvázak visszavágnak  (Minecraft), Winter Morgan: A gyémántkard küldetés (Minecraft), Santa Mont-
efiore: Ház a tengernél, Tamara Webber: Between the Lines – A sorok között, Jean M. Twenge: iGeneráció, Geronimo Stilton: 
Kalandos kiruccanás Hawaiira, Olga Gre: Kavicsfestés, Kim John Payne: Melegszívű figyelmeztetés, Pappné Lakatos Marian-
na: Mondd! Ki vagyok!, Philip Zimbardo: Pszichológia mindenkinek 4., Johanna Lindsey: Szíved rejtekén, F. Várkonyi Zsuzsa: 
Tanulom magam, Leo Kessler: Vér és jég,

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások számára
A Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) 

Korm. határozata alapján egyetért azzal, 
hogy a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-
fűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások is egyszeri természetbeni tá-
mogatásban részesüljenek a fűtési költsé-
gek viselésével összefüggésben.

Háztartásonként egy darab igénybeje-
lentés (az igénybejelentő személyesen át-
vehető a Polgármesteri Hivatalban vagy 
a Családsegítő Szolgálatnál a művelődési 
házban) nyújtható be a helyi önkormány-
zatnál legkésőbb 2018. október 15. nap-
jáig, amely határidő elmulasztása jog-

vesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton 
rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, amely később nem módosítható. 
Az igénylő személynek az adott háztartás 
a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a 
háztartás, amely a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben már részesült tá-
mogatásban, azaz a 2017/2018-as gázév 
téli fogyasztási időszakában bekövetke-
ző fogyasztásnövekedés finanszírozását 
segítő 12 000 forint összegű juttatásban 
részesült lakossági fogyasztó vagy fo-
gyasztói közösség, illetve a fűtési célú 

távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossá-
gi felhasználók részére biztosított árkom-
penzáció jóváírásban részesült.

A kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak az 
igénybejelentésre.

A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság az igénybejelentésben sze-
replő háztartás tekintetében az adatokat 
megismerheti, és helyszíni vizsgálatokkal 
ellenőrizheti, hogy a fentiekben felsorolt 
téli rezsicsökkentésben korábban része-
sült-e támogatásban.

Vancsura István
polgármester

Közös névnapon ünnepeltek a nyugdíjasok
2018. szeptember 2-án tartotta az Ár-

pád Fejedelem Nyugdíjas Klub éves kö-
zös névnapi ünnepségét. A vigadalom 
házigazdája Szilágyi Ferenc volt, aki a 
délutáni összejövetelt egy névnapi szava-
lattal indította. Ezt követően köszöntötte a 
meghívott vendégeket, a klubok vezetőit, 
szponzorokat.  Az üdvözlés után kezdetét 
vette az ünnepi műsor, amelyben először 
Micheller Berzsián lépett a színpadra az 
ifjabb generáció közül, majd a klubtagok 
közül Balogh Károlyné, Kása Andrásné és 
Kovács Sándorné is egy-egy verssel ked-
veskedett a jelenlévőknek. Kovács Sándor 
citerán szólaltatta meg az ismert magyar 
dallamokat, amelyekbe a közönség is be-
kapcsolódott némi énekszóval. A meghí-
vott vendégek közül a Városföldi Napsu-
gár Nyugdíjas Klub tagjai léptek színpadra, 
akik vezetőjükkel, Herczeg Lászlóval egy 
vásári jelenetet adtak elő, amelyben Nasz-
reddin Hodzsa tett rendet és igazságot. 
Végül, de nem utolsó sorban Rigó Lajos 
nótáival zárult a megemlékező műsor. 
Az ünnepség további részében a klubta-
gok megajándékozták egymást, a hölgyek 

egy-egy szép cserép virágot, az urak pe-
dig egy-egy hűsítő sört kaptak egymástól 
ajándékba. A vendég klubok vezetői egy-
egy ajándékkal érkeztek a vendégségbe, 
amelyet Kiss Jánosné klubvezetőnek nagy 
örömmel és szeretettel nyújtottak át. A 
Himnusz és Székely Himnusz elhangzása 

után megkezdődhetett a vacsora, amelyet 
Zoltai Géza és Konfár Ottó készítettek el 
legjobb tudásuk szerint. A névnapi mulat-
ságot tombola és tánc zárta, amelyen a talp 
alá valót a tehetséges Csáki Pál szolgáltatta 
a billentyűk mögött.
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Könyvelőt
keresek
Tiszaalpártól
15 km-re lévő

könyvelő irodába.
Telefon:

30/621-7620

AKCIÓS ÁRON

ereszcsatornázás,
bádogozás 5 év garanciával!

Telefon: 0620/9231-719

Tiszaalpári sörözőbe PULTOST KERESÜNK
8 órás munkarendbe.

Èrd.:06-20/229-6243
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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: 76/789-963
Bársony István polgárőr elnök 06/30-621-0873
Kacziba Sándor polgárőr 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.

* Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szerény kis hibával 6000.- Ft, rekamié 1 
személyes kis hibával 6000.-, ágyneműtartó 
megegyezés szerint. Ugyanitt földieper palán-
ta és málnacserje ingyen elvihető. Tiszaalpár, 
Dobó u.2. Tel.: 76/421-576

* Yamaha 50 cm3 robogó (vajszínű) és 
KOMÁR 50 cm3 moped (korálpiros) eladó. 
Érd.: 06/30/221-9922

* Lövei József /tel: 06 70 429 9146/ épü-
letbádogozási munkákat vállalok! Számlát 
tudok adni az elvégzett munkákról, anyagról!

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988

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

* Eladó egy 600 és egy 300 négyszögöles 
kert. Érd.: 06/70/883-2749

* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC 
SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Alkot-
mány utca 4.,  tel.:0620-373-3-373

* Ház eladó: Hunyadi János u. 39. szám. 
Ár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni: 424-771 tele-
fonszámon.

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

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

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. 
u. 47. szám alatt. Tel.: 20/227-23-24.

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

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás össz-
komfortos ház, 1750 m2-es föld eladó. 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, kihúz-
ható (alvásra is használható) kanapé fél éves 
garanciával eladó! Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: 30/477-6020.

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

* Családi ház eladó! 120 m², összkomfor-
tos 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 Damjani-
ch utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség 
található emellett külső konyha, garázs és 
disznóól is van az épülethez. Az irányár meg-
egyezés 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 álla-
potban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-Ft. 
Érd.: 30/601-0608

* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/355-74-73

* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
Tel.: 30/355-74-73

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűzhely. 
Tel.: 30/355-74-73

* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy kis fordulatos villanymotoros 
köszőrűgép. Tel.: 30/355-74-73

* Eladó 2 db sertésszállító ketrec. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/355-74-73

* Eladó egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 
30/355-74-73

Akiket nagyon vártunk: 
Bartók Bence Barnabás (Any-
ja neve: Szabó Melinda), Ajtai 
Milán (Újszászi Szimonetta), 
Venter Bíbor (Magyari Ilona)

Akik házasságot kötöttek: 
Szabó Zoltán és Kállai Kitti 
(08.04.), Furus Ariel és Ádám 
Tamara (08.04.), Fazekas Zol-
tán és Torbán Tímea (08.11.), 

Bányai Imre és Rehó Stella 
(08.18.), Gálfi Mihály és Nagy-
Gál Katalin (08.25.), Demeter 
István és Ajtai Ilona (08.31.)

Akiktől búcsúztunk: Sza-
bó István (1942), ifj. Ballabás 
András (1974), Gyovai Ist-
vánné Boros Ilona (1945), Ke-
lemen Béláné Illés Veronika 
(1926), Kasza György (1950)

Anyakönyvi hírek
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XVI. Bársony Mihály
Tekerőlantos Találkozó

VIII. Országos Kosárfonó Találkozó
és Helyi Termék Bemutató

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda
Mihály-napi vására

Szeptember 29. szombat
Egész napos programsorozat kicsiknek és nagyoknak az óvodakertben.
/Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda – 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 40./
11:00-tól      A Kosárfonó Találkozót megnyitja Szabó Károlyné Klárika, a

Duna- Tisza közi Népművészeti Egyesület elnöke.
Kosárfonó termékekből berendezett kiállítás megtekintése
az óvoda tornatermében, Kosárfonó bemutatók.

13:00-tól:    A Tekerőlantos Találkozót megnyitja dr. Vancsura István polgármester
Óvodások Mihály-napi vására, Helyi termék bemutató, Népi
játékok, Egérparádé.

Színpadi programok:
13:20 Óvodások műsora
13:45 Interaktív mese Gulyás Lászlóval
14:35 Ónodi Máté tekerőlantos műsora
15:00 Bársony Mihály Népdalkör műsora
16:00 Jövőnkért AMI néptáncosainak műsora
16:45 Balla Tibor és tanítványainak műsora
17:00 Tordai Orgonavirág Asszonykórus
17:15 Kukoricafosztás tekerős muzsikával
17:30 Gálaműsor Szerényi Béla növendékeinek koncertje
18:00 Széljáró Balladás együttes koncertje
19:00 Vacsora, majd padkaporos bál

Szeptember 30. vasárnap
9:00-tól   Kocsor Imréné kosárfonó és Népművészet mesterének

  „A kosárfonás jelene és jövője” című előadása az óvoda tornatermében.
9:00   Tekerős szentmise a Jótanács Anyja Római Katolikus templomban
10:30   Bársony Mihály sírjának megkoszorúzása a tiszaújfalui temetőben
11:00   Tekerős szentmise a Szent István Római Katolikus templomban

A rendezvényeken a részvétel ingyenes! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat - 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. - Tel: (76) 424-133 - e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu

  Fő támogatók:


