
Településünk örökségére épít az 
a két rendezvény, amelyek helyszínéül 
ebben az esztendőben is a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda szolgált.  A 
Bársony Mihály Tekerőlantos Fesztivál 
már a pénteki napon kezdetét vette 
előbb egy, a Bársony Mihály szobornál 
megrendezett villámcsődülettel, ahol a 
tekerős művészek a helyi Bársony Mihály 
Népdalkör tagjaival együtt invitálták meg 
az éppen arra járókat egy közös éneklésre. 
Ezt követően a Zárdatemplom impozáns 
környezetében csendültek fel a dallamok 
a Hurdy-Gang és a Bokros Trió közös 
koncertjén. 

A fesztivál második napja az 
óvodapedagógusok továbbképzésével 
indult, amely mellett az érdeklődők 
kipróbálhatták, hogyan kell a tekerőt, 
a citerát és a klarinétot megszólaltatni. 
A délelőtt folyamán lázasan készültek 
az alkotók, a kosárfonók egy, az óvoda 
tornacsarnokában berendezett kiállítással. 
Ahol a vesszőből és szalmából készített 
produktumok mellett helyet kapott a 
Tiszaalpári Napok rendezvénysorozat 
Fürge Ujjak kiállítására készült anyag is. 
Folyamatosan érkeztek az érdeklődők az 

Országos Kosárfonó Találkozóra, amely 
hivatalosan 11 órakor vette kezdetét. A 
Kosárfonó Találkozót Szabó Károlyné, 
a Duna-Tisza közi Népművészeti 
Egyesület elnöke nyitotta meg, aki 
beszédében kiemelte, hogy milyen 
szerencsés településünk, hogy megőrizte a 
kosárfonás hagyományát, ami összehozta 
erre az alkalomra az ország egész 
területéről érkezett mestereket. Az elnök 
asszony a kézművesek közül a Kosárfonó 
Találkozó szervezőjét, a Népi Iparművész 
és a Népművészet Mestere díjakkal 
kitüntetett Kanalas Jánost emelte ki, 
akinek köszönhető e rendezvény létrejötte 
immáron több éve. Ő az, aki felvállalja 
a rendezvény koordinációját, ami mellett 
minden év nyarán megszervezi Csáki Ildikó 
szalmafonóval együtt a saját kosárfonó 
táborát is a településen. A helyiek közül 
Gergely Ramóna munkássága is méltatásra 
került, kosárfonónk a Népművészet Ijfú 
Mestere, Népi Iparművész címek mellett 
az utóbbi időben két díjjal is gazdagodott. 
A kiállítás megnyitóján Kiss Mária, az 
óvoda intézményvezetője, a házigazda 
beszélt arról, hogy mindenkinek van egy 
személyes élettörténete, egy álma, ami 

elindította azon a pályán, amin éppen jár, 
és amelynek köszönhető, hogy ez az életút 
a hivatásává vált.

A megnyitón felszólalt még dr. 
Vancsura István polgármester is, aki 
kiegészítette az elhangzottakat a helyi 
kosárfonásról szóló történetekkel, amely 
után Kiss Máriának és Szabó Károlynénak 
adott át egy-egy virágcsokrot köszönete 
jeléül. A meglepetések sora ekkor még 
nem ért véget, hiszen Csernák Emese 
is megörvendeztette a nagyérdeműt 
egy szép mesével. A megnyitó után 
lehetősége nyílt az érdeklődőknek 
körbe járni és szemrevételezni az erre 
az alkalomra összeállított tárlatot. A nap 
folyamán a három tagú zsűri (F. Tóth 
Mária, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
nyugalmazott vezető főtanácsosa; Fecske 
Pál, agrármérnök; Bene Ágostonné, 
kosárfonó Népi Iparművész) értékelte a 
bemutatóra készült munkákat, melyeket 
díjaztak is. Az első három helyezett: 
1. Kálmán Jánosné (Tiszaalpár), 2. 
Gergely István (Tiszaalpár), Kozma Ilona 
(Ócsa). Mindhárom dobogós értékes 
nyereményekben részesült. 

Folytatás a 2. oldalon.

Tekerőlantos Fesztivál és Országos Kosárfonó Találkozó
Szent Mihály napján

XXVI. év fo lyam 10. szám 2018. október • Ára: 120 FtTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG LAPJA

Tiszaalpári Hírmondó



2. ol dal                                                            2018. október

Dél környékén járhatott az idő, amikor 
az udvaron elkezdett a finom lángos illat 
terjengeni. Sok-sok éves hagyomány 
már, hogy a rendezvényen mindenféle 
finomsággal: többek között kenyérlángossal, 
rétessel, kürtöskaláccsal, stb. készülnek a 
szervezők az eseményre kilátogatóknak. 
A gasztronómiai különlegességek mellett 
a helyi kézművesek is sátrat állítottak, 
ahol a saját portáikat kínálták megvételre. 
A délutáni Tekerőlantos Találkozót 
dr. Vancsura István nyitotta meg, aki az 
óvodai játszóvár átadása előtt Kiss Mária 
intézményvezetővel együtt köszönte meg 
a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. 
munkatársainak segítségét és támogatását a 
szociálprojektüben, ami nélkül nem jöhetett 
volna létre a gyermekeknek készült objektum. 
Kiss Mária külön megköszönte még Albert 
Zsófiának és édesanyjának is a segítséget, 
hiszen ők vették észre ezt a felhívást, amire 
lehetősége nyílt az intézménynek pályáznia. 
Dr. Vancsura István a továbbiakban 
megköszönte még Dr. Csernus Tibornak, 
a Pejtsik László Alapítvány kuratóriumi 
elnöknek is a segítségét e nemes esemény 
lebonyolításában. A szalag átvágásával 
hivatalosan is átadták a játékvárat, amelyet 
e jeles alkalomból az intézmény dolgozói 
és kis „lakói”, az ovisok körbe álltak.  
14 órától a színpadon is megkezdődött 
a program, ami az óvodások műsorával 
indult, amelyet Gulyás László és csapata 
nagysikerű interaktív műsora követett. 
Minden korosztály megtalálhatta a számára 
legszórakoztatóbb programot, hiszen a 
gyermekek számára az óvoda dolgozói 

kézműves programokkal, különböző népi 
játékokkal készültek. A délután folyamán a 
Kiskunfélegyházáról érkezett 8 éves Ónodi 
Mátét is megismerhettük, aki a legfiatalabb 
tekerős volt a rendezvényen. Utána az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói 
következtek, műsorukban zenés és táncos 
produkciókat tekinthettünk meg. A színpadi 
műsorok mellett az óvoda udvarán felállított 
sátorban is jó volt a hangulat, hiszen a 
kosárfonók itt gyülekeztek, az óvoda részére 
közös erővel készítettek egy paravánt, 
amelyet az óvodapedagógusok munkájuk 
során (pl.: bábjátékos foglalkozás) örömmel 
tudnak használni. Mellettük bőszen 
sorakoztak a bográcsok, amelyekben pacal 
és marhapörkölt főtt Kecső Ferenc, ifj. Papp 
József és Szatmári András szakácsoknak 
köszönhetően. Eközben a Bársony Mihály 
Népdalkör tagjai is megérkeztek a színpadra, 
akik műsorszámukban citera és tekerőlant 
kíséretével hagyományos Tisza menti 
dallamokkal készültek a közönség számára. 
Az énekszó után táncosblokk következett 
a Jövőnkért AMI néptáncosainak 
tolmácsolásában, amelyben előbb a 
gyermekek, majd a felnőttek mutatkoztak be 
a színpadon szóló és csoportos kategóriában. 
Őket követte Balla Tibor, aki tanítványával 
együtt szólaltatta meg a tekerőt a pódiumon. 
A határon túlról, testvértelepülésünkről 
érkeztek hozzánk a Tordai Orgonavirág 
Asszonykórus tagjai, akik a vajdasági 
dalokból adtak ízelítőt a helyieknek. 
Eközben megkezdődött a készülődés a 
kosárfonók sátra előtt, hiszen ebben az 
évben sem maradhatott el a tradíció: a 

kukoricafosztás tekerő muzsika mellett. Ezt 
élvezik a gyermekek mindig a legjobban, 
örömmel végzik a kézi morzsolást. A 
vacsora előtt, a kiskunfélegyházi Széljáró 
Balladás együttes koncertjén a saját 
szerzemények mellett népzenei elemekkel 
fűszerezett világzenét és klasszikus irodalmi 
alkotásokat is hallhattunk a zenészektől. A 
szombati programot vacsora, majd hajnalig 
tartó padkaporos bál zárta.

A fesztivál harmadik napján, vasárnap 
Kocsor Imréné kosárfonó és a Népművészet 
Mestere tartott előadást „A kosárfonás 
múltja, jelene és jövője” címmel az óvoda 
tornatermében. Ez idő alatt a zenészek előbb 
Alpáron a Jótanács Anyja, majd a tiszaújfalui 
Szent István templomban játszottak tekerőn 
a szentmisén. A szentmisék között pedig 
meglátogatták Bársony Mihály sírját a 
tiszaújfalui temetőben, ahol koszorút 
helyeztek el.

Jövőre ismét izgatottan várjuk a 
tekerőszót, a gyerekzsibongást és a vessző 
ropogását a Mihály napi rendezvényen a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában!

Köszönetnyilvánítás a rendezvény 
megvalósításában nyújtott segítségért: a 
Nemzeti Kulturális Alapnak, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzatnak, a Duna-
Tisza közi Népművészeti Egyesületnek, 
Novák Zoltánnak, Novák Mihálynak, Hódi 
Krisztinának, Nagy Zoltánnak, a tiszakécskei 
Fejedelmi Pékségek, Magony Gáspárnak, 
Víglásiné Tóth Andreának, Kecső 
Ferencnének, Csernák Emesének, Szabó 
Tibornak, a Fókusz Takarékszövetkezetnek 
és az OTP Bank Nyrt.-nek. 

Tekerőlantos Fesztivál és Országos Kosárfonó Találkozó
Szent Mihály napján

Találkozás, hogy emlékezzünk
Boldogan fogadtam el Besír Matyi 

meghívását hobbijára, az osztálytalálkozóra. 
Matyi, Kecső Feri és Kálmán Pali voltak 
a szervezők. Sokfelé csengett a telefon, 
„gyertek barátaim, osztálytársaim osszuk meg 
a történeteket egymással!” Nagyon vártuk, 
vártam ezt a napot. Autókkal indultunk a 
Tiszatáj elől. Matyi szeretettel várt bennünket 
kapujában. Bent Verebélyi Misi, aki mege-
lőzött minket, már meg is szólaltatta a fog-
adó zenét. Egymás ölelése, köszöntése után 
a zenére bevonultunk a gyönyörűen ápolt, 
medencés kerti „paradicsomba”. A találkozó 
résztvevői ajándékcsomaggal köszönték meg 
a házigazdának azt, hogy így felvállalt min-
ket. Mikor az üdvözlések véget értek, Kecső 
Feri hűtőtáskájából a bifsztekhez való finoman 
ízesített darálthús került elő. A „lányok” isteni 
finom süteményeket tettek az asztalra, a „fiúk”, 
hogy „teljes legyen a terülj-terülj asztalkám”, 

jobbnál-jobb italokkal színesítették az asztali 
„csendéletet”. Büszkén mondhatom, hogy én 
sem voltam tétlen, hisz segítettem pirítani a 
kenyeret és közben ettem a Feri által megkent 

és zöldségekkel halmozott Tatárbifszteket. Az 
asztalnál is kelendő volt ez a finom étek. El 
is fogyott, csak néhány üresen maradt pirítós 
árválkodott. „Megteltünk!”



Tiszaalpár nagyközség a ’80-as évek 
óta tart fenn testvértelepülési kapcsolatot a 
dániai Kjellerup várossal. Az együttműködés 
különlegessége - ami közel 30 éve köttetett 
a települések között - az, hogy nem 
csupán intézményes keretek között történt 
megállapodás anno, hanem magánszemélyek 
között is. Amelynek köszönhetően több család 
alakított ki aktív kapcsolatot egymás között, 
egy időben gyakoriak voltak a látogatások 
a két ország települései között. A dánok 
számon tartják a magyarországi, de legfőképp 
a tiszaalpári kapcsolatot, többször szerveztek 
már gyűjtést is a település rászorulóinak. 
2004-ben az Európia Unióba való 
belépésünkkel egy időben új önkormányzati 
reform került meghirdetésre Dániában. Ezt 
követően 2007-ben az ottani önkormányzatok 
összevonásával új önkormányzatok álltak 
fel, az addigi 5-6 település helyett akár 30 
igazgatásának összevonásával. Így került be 
Kjellerup város Silkeborg önkormányzati 
rendszerébe. Napjainkban az itthoni Magyar-
Dán Kulturális Egyesület közreműködésével 
sikerült a Tiszaalpár-Kiskunfélegyháza 
és a dániai Silkeborg között egy hármas 
együttműködést kialakítani. 

A Silkeborgi Önkormányzat ragaszkodik  
testvérkapcsolataihoz. A dániai Dán-Magyar 
Baráti Kör és a kecskeméti székhelyű Magyar-
Dán Kulturális Egyesület együttműködésével 
meghívta testvértelepüléseit arra az 
eseményre, amelyet idén 2018. 09.27-29. 
között rendeztek meg. A mini konferencián  a  
helyiek  prezentálták  a  magyar delegációnak, 
hogy miképpen működik országukban, 
önkormányzatukban a fent említett összevont 
önkormányzati rendszer a mindennapokban. 

Silkeborg önkormányzati rendszerébe közel 
30 település tartozik 90.000 fővel. A civil 
korzón az önkormányzati intézmények 
mellett a vállalati szféra és a civil szervezetek 
is képviseltették magukat, ahol bemutatták 
egymásnak, hogy ki, mit tud tenni, hogy a 
150 éves Silkeborg még élhetőbb legyen. 
Tudvalevő, hogy Dániában a lakosok 
mobilitása aktívabb, szívesen költöznek, ha 
látják, hogy van miért.

 A magyar delegáció 9 fővel képviselte 
országunkat Dániában. A Magyar-Dán 
Kulturális Egyesület 3 tagja, 4 fő egy 
hagyományőrző együttestől, név szerint: 
Barcsik Edit Mária, Posztobányi Julianna, 
Simonyiné Polner Anita és Sziránszki 
József, valamint 2 fő Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatától: Csernák Zsolt, a helyi 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, 
valamint dr. Menyhárt Anett jegyző. Ott 
tartózkodásukat először egy, a hátrányos 
helyzetűek számára kialakított intézményben 
kezdték, ahol a szellemi fogyatékkal élők 
napközben művészeti 
alkotásokat készítenek. 
Az ott készült művek 
eljutottak már a 
Párizsban található 
Louvre Múzeumba is. 
A magyar küldöttség 
tagjai később a helyi 
városházán hallgathattak 
meg két előadást a 
“helyi tanácsok”, azaz a 
részönkormányzatok és 
a közreműködésükkel 
elérhető demokratikus 
döntések jelentőségéről, 

amin a magyar nagykövet is tiszteletét tette, 
aki Koppenhágából érkezett e rendezvényre. 
Ezt követően részt vettek egy, a részükre 
szervezett fogadáson. A következő napon 
a silkeborgi Sølystskolen iskolába 
látogattak, ahol a hagyományőrző együttes 
tagjainak előadásában ősi magyar dallamok 
csendültek fel. A silkeborgi civil fórumon is 
bemutatkozott országunk, az énekes előadás 
mellett magyar pogácsát, süteményeket 
kóstolhattak meg a dánok, ami mellett 
természetesen különböző szóróanyagokkal 
mutatták be a magyar haza és Tiszaalpár 
település nevezetességeit is, valamint 
nemez karkötőt készíthettek az érdeklődők. 
A látogatás eredményes volt, hiszen úgy 
váltak el egymástól a résztvevők, hogy 
legközelebb, a tervek szerint 2019 tavaszán 
újra találkoznak, ezúttal Magyarországon. 
E rendezvényen majd nagyobb létszámú 
magyar közönségnek szeretnék a dánok 
bemutatni az elmúlt 10 évnyi közigazgatási 
rendszer működési tapasztalatát. 
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Tiszaalpári delegáció látogatott Dániába

Míg mi a bifszteket falatoztuk, Matyi bográ-
csában főni kezdett a pörkölt. „Szívét-lelkét” 
és a sokféle belevalót tette bele, hogy kedves-
kedjen nekünk. E csodálatos őszi napsütésben, 
környezetben mindenkinek megeredt a nyel-
ve, eszegettük a finom süteményeket, meg-
kóstoltuk a szintén finom itókákat, s közben 
meséltük mi történt velünk. Előkerültek az 
albumok, a fényképek, az újságcikkek. Kik a 
Tajgáról töltött évek emlékeiről, ki-ki család-
járól, unokákról beszélt nagy-nagy szeretettel. 
A sok év elteltével is jó, hogy itt vagyunk, és 
azok vagyunk, akik voltunk, bár az élet sok-
sok mindenre megtanított. Változtunk is, de 
az nem változott, hogy barátok maradtunk. 
Misi zenéje és éneke táncra hívott bennünket. 
A táncunknak a házigazda hívogatása és a 
pörkölt finom illata vetett véget. Ki bírt volna 
ellenállni ennyi csalogató kísértésnek. Kicsit 
elcsendesültünk. Ilyen alkalmakkor még az 
evészet is jobban megy, nem lehet ellenállni. 
A házigazdát dicsérte nem csak az illat, az 
íz is. A sok jónak, szépnek is véget kell vet-
ni egyszer. A nap egyre gyöngülő sugara is 
figyelmeztetett bennünket, hogy „haza-haza 

haza már”.  A múlt kútjából felhúzott emlékek 
szívmelengetőek voltak. Mondhatom életem 
boldog emlékeként tehetem az emlékeim ta-
risznyájába, hogy VELETEK lehettem. Kö-
szönöm a kedvességet, a meghitt beszélgeté-
seket, minden finomságot, mindent, mindent. 
Kívánom, hogy örüljetek az előttetek álló re-
ményteljes és szép emlékekkel teli éveknek!
Akik megtudták tisztelni a találkozót: 
Besír Matyi, Kecső Feri, Nemes Erzsike, Kál-
mán Pali, Kovács Valika, Gyapjas Terike, Ba-

becz Jancsi, Nemes Misi a Tajga mesélői. Rőfi 
Terike és párja Gyula, Győri József, Bodor 
Magdi és fia Attila, dr. Paróczai Endre, Dányi 
Éva, Dányi Misi (ikrek), Szűcs Piroska, Czi-
nege Juliska, Bódi Vera, Roza Sanyi, Verebé-
lyi Misi zenészünk és festőművészünk. 
„Az élet álmok nélkül olyan, mint egy kert vi-
rágok nélkül.” Ne csak álmodjatok a követke-
ző találkozóról, de váltástok is valóra. 
Köszönöm, hogy ott lehettem köztetek:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni
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Népmese napja 
az iskolában

A Magyar Olvasástársaság kezde-
ményezésére 2005. szeptember 30-án 
rendezték meg először a népmese napját. 
A cél az volt, hogy ezen a napon megkü-
lönböztetett tisztelettel forduljunk mind 
a magyar, mind más népek meséi felé. A 
jeles ünnepnapnak Benedek Elek szüle-
tésnapját jelölték ki, hiszen a mesemon-
dó Benedek Elek életművének része volt 
a népmesék ápolása.

Méltán emlékeztünk meg a népmese 
napjáról 2018. szeptember 27-én reggel. 
Az 5. a osztályosok Meseországba röpí-
tettek bennünket fantasztikus előadásuk-
kal. Kis színészeink három mesejátékot 
mutattak be iskolánk tanulóinak, mely-
nek során olyan csodás varázslat részesei 
voltunk, amit csak a mesékben élhetünk 
meg. Felkészítő: Ürmösné Csányi Éva 
tanítónő.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek hát-
térbe szorulását, elfelejtését. Vegyük bir-
tokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és 
adjuk tovább az elődeinktől kapott mese-
beli kincseket!” 

Suba Jánosné

EuroSkills pályaválasztási kiállítás
Szeptember 26-án a hetedik évfolyam 

és több nyolcadikos tanuló vett részt a bu-
dapesti rendezvényen, amit a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezett. 

      A fiatal szakemberek Euró-
pa-bajnoksága, látványos bemutatója sok 
diákot vonzott országszerte. A pályavá-
lasztás előtt álló fiatalok a helyszínen in-
teraktív, látványos formában próbálhattak 
ki különböző szakmákat. A saját élmény, 
megtapasztalás segítséget nyújtott a to-
vábbtanuláshoz. A sok érdekes szakma 
közül néhány: dekoratőr, kirakatrendező, 
festő, díszítőfestő, kertépítő, bútoraszta-
los, grafikus, virágkötő. A tanulóknak a 
„próbálj ki” feliratos helyeken lehetősé-
gük volt feladatok elvégzésére, melyben 
szakemberek segítették őket. A készített 
munkákat haza is vihették. Csoportokban 
járták be a területet, ahol nagyon gyorsan 

eltelt az idő. Láttak ember kinézetű robo-
tot, forraszthattak, fából kulcstartót, tele-
fontartót készíthettek, kóstolhattak erős 
vizet. A virágkötészet terén is próbálkoz-
hattak.

 Hazafelé sok érdekes élménybeszá-
molót hallgattunk. Köszönjük a szerve-
zőknek a lehetőséget. A csoportot Szőke 
Éva, Maróti Pálné és Endre Mihály kísér-
te.

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

ZENEI VILÁGNAP - „Bach nyomában”

Október 1-je a zene világnapja. 
Ezen a napon Yehudi Menuhin világhírű 
hegedűművész javaslatára 1975 óta a világ 
minden pontján különös figyelmet szentel-
nek a zenének.

Az ókori irodalmi emlékek mesékben, 
mítoszokban zengenek a zene csodatévő 
hatalmáról: Orfeusz énekével hozza vissza 
kedvesét az alvilágból, Vejnemöjnen vada-
kat szelídített meg hárfájával, sőt, mint 
tudjuk sebet gyógyítani síppal, dobbal, 
nádi hegedűvel is lehet.

Rendhagyó módon, idén orgonakon-
certtel ünnepelt az iskola apraja-nagyja. 
A tiszaalpári Jótanács Anyja Templomban 
Almási-Szabó Tibor először bemutatta az 
orgona történetét és működését. A prez-

entációt Micheller Márk Berzsián 8.a osz-
tályos tanuló segítette. Ezután játékos fela-
datokon keresztül ismertük meg hazánk 
legnagyobb orgonáit.

A koncert második felében a barokk 
kor legnagyobb zeneszerzője és orgo-
nistája, Johann Sebastian Bach nyomába 
indultunk.A zenei időutazást rövid életrajzi 
történetek és zenei szemelvények kísérték.
Dömötör Bálint 8.b osztályos tanuló olva-
sott fel öt érdekes részletet Bach életra-
jzából, Almási-Szabó Tibor pedig magasz-
tos orgonajátékával bizonyította, hogy 
Bach zenéje ma is felemelően hat ránk.

Minden résztvevőnek köszönjük a 
tartalmas előadást és felejthetetlen zenei 
élményt! Szőke Éva
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2018. szeptember 29-én, szombaton isko-
lánk tanulói ellátogattak a Tündérrózsa Nap-
köziotthonos Óvodában immár hagyományo-
san megrendezett Tekerőlantos és Kosárfonó 
Fesztiválra. A 3.a osztály az iskola énekkaro-

saival énekes- néptáncos produkcióval örven-
deztette meg a közönséget. 

Az előadásban őszi népdalválogatást lát-
hattunk megidézve a Kárpát-medence színes 
és változatos néptánc és népzenei világát. 

Sikerült nagyon jó hangulatot teremteni, az 
éneklésbe a közönség is bekapcsolódott, él-
vezték a gyerekek műsorát. A 3.a osztályos 
tanulók első néptáncos fellépése volt ez, így 
izgatottan várták, hogy megmutathassák a 
tudásukat. Ügyes helytállásukat a közönség 
tapssal, a rendezők egy-egy nagy tábla cso-
kival jutalmazták. A gyerekek felkészítőtaná-
rai: Énekkarosok vezetője: Szőke Éva tanárnő, 
3.a osztályos tanulók felkészítéséért Somodi 
Ida tanítónő felelt. Segítő pedagógus: Kozmá-
né László Zsuzsanna volt.

A műsor után számos lehetőség közül vá-
laszthattak a jelenlévők: különböző ügyessé-
gi fajátékokat próbálhattak ki, hagyományos 
népi ételeket vásárolhattak, kipróbálhatták a 
tekerőlantot illetve kosarakat fonhattak.

Köszönjük, hogy a jelenlétünkkel támo-
gathattuk a műsor színvonalát, a pozitív visz-
szajelzéseket pedig nagy örömmel fogadtuk. 
Jövőre szeretnénk ismételten ellátogatni, és 
szereplésünkkel támogatni, továbbvinni a népi 
hagyományokat.    Somodi Ida

Bársony Mihály Tekerőlantos Fesztivál és
Országos Kosárfonó Találkozó

Kellemes őszi, nyarat meghazudtoló nyári 
napsütésre ébredtünk. Úgy látszik a Jézuska 
nagyon szeret bennünket. Imádságainkat 
meghallgatta, hogy ne borongós időben vág-
junk neki múltunk keresésére Mohácsra és 
környékére. Hegyiné Évike, Baruczné Irénke 
a klubunk vezetői ismertették milyen hely-
eket fogunk felkeresni. Sokfelé járt már a 
Kádár Lajos nevét viselő Nyugdíjas Klub, de 
igyekeznek vezetőik mindig újabbnál újabb 
szépségeket megismertetni velünk, buzdítva 
arra, hogy keressük a szépet és ismerjük meg 
múltunkat. Olyan jó beszélgető társakra talál-
tunk, hogy szinte észre sem vettük és már a 
mohácsi csatatér gyönyörű, csontokat ábrázoló 
kovácsoltvas ajtaján léphettünk be az egyre 
szépülő emlékhelyre, ahol idegenvezető várt 
ránk. Vezetés közben megismerhettük e hely szo-
morú történetét. A lélekharang megszólaltatása 
áhítatra és emlékezére szólított. A szimbolikus 
csatamező, a múzeum és az elképzelt csatáról 
készült film megtekintése közben szinte láttuk a 
török túlerővel szembeszálló maroknyi sereget, 
akik életüket adták hazájukért, kik harcban, 
kik felnégyelve. Itt az emlékpark területén 

levő új épületben kicsit megpihenve, finom 
ebédre hívtak bennünket. Istenhozádot intve 
indultunk Mohácsra. Egy napfényben úszó hár-
mas határ menti város főtere várt ránk. A 
Megye-házán egy kedves fiatalember ismertette 
a város múltját és jelenét. A busólegenda igaz és 
valószínű történetét. A tágas térről a templomba 
mentünk. Ódon, fenséges hangulata, áhítatra, 
imádságra szólított. Hogy teljes legyen ámu-
latunk BUSÓMÚZEUM és a BUSÓUDVAR 
felé indultunk. Az udvarra érve, régi emlékeket 
felidéző és tárgyakat készítő üzletek mutatták 
be portékáikat interaktív foglalkozásokkal. A 
múzeum nyílt kapukkal és egy kedves női 
kísérővel várt bennünket. A múltat idéző hatal-
mas kiállítás ámulatba ejtett mindannyiunkat. A 
valósághoz hasonlóan kialakított álarcos menet, 
a hozzá kapcsolódó eszközök, történetek, a 
busók harci kedve, majd megszelídülve a 
tél temetése, a koporsó elégetésével, várva a 
mindig megújuló gyönyörű tavaszt. A „vesze-
delmes” kinézetű busók szép hagyományai-
kat őrizve, évről-évre felelevenítik a legendás 
történetet. Búcsúztunk a várostól. Jó lenne ide 
még visszajönni. A legendák övezte Csele-patak 

felé vitt bennünket kedves sofőrünk, Sándor. A 
patak csendesen csordogált medrében. Partjáról 
révetegen nézett ránk egy műemlék vízimalom, 
s egy Európa hírű taposómalom. A tulajdonos 
várt ránk igazi molnárosan öltözve. Olyan sze-
retettel beszélt a két malomról, mintha nem is 
tárgyakról, hanem szeretett lényekről beszélne. 
Mindent megnézhettünk, megfoghattunk, 
kipróbálhattunk. A kis Konfár Peti őrölhetett 
búzát a taposó malomba. A vízimalomhoz érve 
a zsilipelt Csele-patak forgattatta meg a tulaj a 
kereket. Közben eszünkbe juthatott meddig is 
érhetett ez a víz akkor, amikor a csata idején 
II. Lajos királyunk a leírások alapján a Csele-
patakban lelte halálát. Hála Istennek, hogy 
vannak emberek, kik számunkra az utókor 
is megőrzik a tárgyi emlékeket, történeteket, 
legendákat. Hosszú órák teltek el indulásunk 
óta. Hazafelé tartottunk ezután a csodálatos 
nap után. Utunk, hogy teljes legyen még átvitt 
a Duna felett, s Bajára érkeztünk a híres bajai 
halfőző verseny terére. Lent a mélyből a leapadt 
vizével tekintett ránk a Sugovica. A téren virág-
piramisokban gyönyörködhettünk. Még egy kis 
fagyizóban is elidőzhettünk a sétálóutcában. A 
lenyugvó nap sugarai mellett búcsúztunk, utunk 
utolsó feledhetetlen állomásától. 

„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz domb, egy moha, egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is… ” (Goethe)
„Remélem, az emlékeid, az én emlékeim 

is összefonódtak… és mi majd ülünk és 
emlékezünk.”  (Pam Brown) 

Mindannyiunk nevében köszönöm a szer-
vezőknek ezt a feledhetetlen szép napot!

Szederkényi Zoltánné Ceni

Egy vidám kirándulás: látni és emlékezni Mohács környékére



15 évvel ezelőtt, 2003-ban rendezték 
meg először a Tevékeny Élet Fesztivált a 
Lakiteleki Népfőiskolán, amelynek elindí-
tója és fővédnöke azóta is Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési 
képviselő. A zsűri tagjai akkoriban Lezsák 
Sándor; Lezsák Sándorné, a Népfőiskola 
Alapítvány igazgatója; Pál Attila színmű-
vész, a kecskeméti Katona József Színház 
tagja; Endrődy Zsuzsanna, a Katolikus Sze-
retetszolgálat akkori igazgatója; valamint 
Bánfiné Tóth Mária, a Pax Otthon korábbi 
igazgatója voltak.  Az elmúlt 15 évben a ren-
dezvény színpadán több mint 400 produkci-
óban 1300 előadó lépett fel. Az idei eszten-
dőben 2018. szeptember 12-én került sor a 
jeles eseményre, amelyen a Katolikus Szere-
tetszolgálat 14 intézménye vett részt 46 pro-
dukcióval. A rendezvény moderátora Pesti 
Szilvia Ágota bencés nővér volt, aki több 
éve már, hogy vállalja e feladatot, amelyben 
minden alkalommal kiválóan helyt is áll. Az 
esemény áldással vette kezdetét Kéri Ven-
cel plébános jóvoltából, melyet követően a 
házigazda Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke köszöntötte vendégeit, aki beszé-
dében hangsúlyozta, hogy idősebb korban 
is meg kell mutatni a tehetséget, a külön-
legességet, hiszen a sikerélmény nagyon 
fontos. A honatya után Radnainé Egervári 
Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat fő-

igazgatója üdvözölte a jelenlévőket, majd a 
rendezvényre készülődés örömeiről osztotta 
meg gondolatait.  „Ahogy múltak az évek, 
csak gyűltek, csak gyűltek az emlékképek. 
Szépek és édesek, szomorúak, búsak, meg 
kedves kacagósak.” – ezzel a mondattal 
nyitotta köszöntő beszédét Baranyi Éva, a 
tiszaalpári PAX Otthon vezetője. Ezt kö-
vetően arra kérte a jelenlévő intézmények 
vezetőit, hogy jöjjenek ki a színpadra és he-
lyezzék el az intézményük jelképeként szol-
gáló szirmot, amelyből összességében egy 
napraforgó bontakozott ki, ezzel szimboli-
zálva az összetartozást.  Ezután megkezdőd-
hetett a megmérettetés, amelyen nem volt 
versengés, csak egy baráti és tisztességes 

vetélkedő, amelyen minden résztvevő meg-
mutathatta a legjobb tudását. Az ebéd előtt 
rövid pom-pom-os tornán vehettek részt a 
jelenlévők, ami után még jobban esett a fi-
nom étek. Később a PAX Otthon dolgozói a 
hagyományokhoz híven tánccal készültek a 
közönségnek. Ezúttal egy egyveleget adtak 
elő, a korábbi években bemutatott táncok-
ból állítottak össze koreográfiát. Délután, 
a zsűrizés alatt Baranyi János és Ceglédi 
László szórakoztatta a publikumot. A nap 
eredményhirdetéssel zárult, amelyről min-
den résztvevő ajándékkal távozott, hiszen a 
tárgyi jutalmakon felül a taps, a nevetés, az 
elismerő mosoly mind-mind ajándék volt a 
fellépők számára.
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Kellemes kora őszi időben rendeztük 
meg immáron ötödik alkalommal a törpe-
harcsa fogó versenyünket az alpári holt 
Tiszán. A versenyre nagy érdeklődés mel-
lett 14 csapat jelentkezett 55 fővel. A csa-
patok bizakodva foglalták el kisorsolt hely-
eiket és vágtak neki az öt órás versenynek. 

Sajnos az ideálisnak mondható idő 
ellenére a törpéknek nem volt kedvük a 
horgokon felkínált csalikat megenni, bár a 
tavalyi évhez viszonyítva lényegesen több 
halat sikerült kifogni. Verseny közben a 
résztvevők figyelme, hogy ne tompuljon, 
a Popper József által felajánlott főtt kuko-
ricával lettek megvendégelve. A jó fogás 
reményében minden csapat végig horgászta 
a versenyt. A Szatmári András által főzött 
babgulyás elfogyasztása után következett 

az eredményhirdetés. 
A végeredmény: Harmadik helyezett csa-
pat: Csipet csapat - Varga Lili, Varga Fanni, 
Vargáné Magenyic Mária, Varga Jenő. 
Második helyezett csapat: Nyerő párosok 
csapata - Barta Lajos, Patai Ferenc, Popper 
József. Első helyezett csapat: Szedett-
Vedett csapat Nagy László, Dora István, 
Kovács Krisztián, Kovács Zoltán.

A tizennégy csapat által kifogott törpe-
harcsák összes súlya 38 kg. 

Az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
vezetősége köszöni a verseny leb-
onyolításában a közreműködők segítségét. 

A Horgász Egyesület következő rendez-
vénye az Évzáró verseny lesz 2018. október 
28-án.

Alpári Tisza HE 

TÖRPEHARCSA FOGÓ CSAPATVERSENY

15 éves a Tevékeny Élet Fesztivál

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.
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Kitüntetéssel ismerték el a város közbiz-
tonságáért végzett két évtizedes munkáját

Tétován választotta a középiskola el-
végzése után a rendőri pályát, de a ranglétra 
fokozatait végigjárva megszerette ezt a hi-
vatást dr. Patak Sándor rendőr alezredes, a 
félegyházi kapitányság rendészeti osztály-
vezetője. A város közrendjének, biztonsá-
gának fenntartásáért végzett két évtizedes 
munkáját az önkormányzat „Kiskunfélegy-
háza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj-
jal ismerte el. 

Dr. Patak Sándorral a rendőrség máso-
dik emeleti irodájában találkoztunk, amely-
nek eléréséhez egy kisebb labirintuson ke-
resztül lehet eljutni. Lehet, hogy ide nem 
szívesen jönnek fel az emberek, jegyeztem 
meg.  De igen, mert mindenki tudja, hogy 
nálam mindenki megkapja a segítséget, vá-
laszolta felvetésemre.

- Árulja el, mi volt az, ami önt ehhez 
a hivatáshoz vonzotta.

- Amikor a Móra Gimnáziumban 
végeztem én is abban a csapdában voltam, 
mint az akkori fiatalok többsége. Nem iga-
zán tudtam, hogy merre tovább. 1996-ban 
még nem volt annyira sok jelentkező a ren-
dőri pályára. Végül egy hirdetés nyomán a 
rendészeti szakközépiskolába jelentkeztem. 
Szerettem akkor is közösségi emberként 
dolgozni a környezetemben, és belevágtam. 
A rendőri munkáról előtte kifaggattam lakó-
helyem, Tiszaalpár körzeti megbízottját, aki 
meggyőzött döntésem helyességéről. Így 
kezdődött. Az iskolában jól éreztem ma-
gam, igaz, azt még nem tudtam, hogy mit 
hoz a gyakorlat, de jó volt a közösség, érde-
kes dolgokat tanultunk.  

Ezt követően Félegyházán töltöttem 
gyakorlati időmet. Először járőrszolgálatot 
láttam el. Az is tetszett, és az évek során a 
gyakorlat megerősítette, hogy jó döntés volt 
ezt a pályát választani. Így ebben az irány-
ban képeztem magam tovább, és itt dolgo-
zom ma is.

- Említette, hogy a kezdetekkor is 
közéleti ember volt. Tudomásom szerint a 
munkáján kívül ma is vállal ilyen szerepet. 

- Igen. Középiskolás koromban 
kezdtem el focizni, és a kötődés a mai napig 
megmaradt. Amikor iskoláimat befejeztem, 
megkeresett Parádi László, a tiszaalpári lab-
darúgó klub elnöke, hogy szüksége lenne 
segítő kezekre, és én szívesen melléálltam, 
vezetőségi tagként szervezem az egyesület 
életét. 

- Család, gyerekek?
- Szerencsére párhuzamosan min-

den rendben zajlik az életemben. Kiegyen-
súlyozottan élünk a feleségemmel, és öröm-
mel neveljük egy éves kisfiunkat. Reméljük, 
hogy hamarosan érkezik még újabb utód is. 

- A rendőri munka nagyon sok időt 
vesz igénybe. Jól viseli ezt a család?

- Szó mi szó, néha szokta jelezni 
a párom, hogy már túl sokat foglalkozok 
a munkával. Tény, hogy néha óhatatlanul 
is hazaviszem magammal. Próbálom én a 
problémákat a munkahelyen megoldani és 
a stresszhelyzeteket levezetni, de bizony ez 
nem mindig sikerül. Mindenesetre a családi 
környezetem mindig segít a megnyugvás-
ban. A kisfiam egy energiabomba, együttlé-
tünk mindig feltöltődést jelent számomra. 

- Két évtizede dolgozik rendőrként. 
Szereti ezt a munkát?

- Bizton állíthatom, hogy szere-
tem, annak ellenére is, hogy természetesen 
vannak árnyoldalai, és a rendőrség megí-
télése is folyamatosan változik.  A negatív 
élmények mellett sok pozitív visszajelzést, 
biztatást kapok, ezért úgy érzem, hogy van 
értelme a munkámnak. Úgy tapasztalom, 
hogy Félegyháza közbiztonsága – sok más 
településsel is egybevetve – rendben van. 
Természetesen mindig vannak felmerülő 
problémák, de kollégáimmal együtt arra 
törekszünk, hogy azokkal a kérdésekkel 
foglalkozzunk elsősorban, amelyek az itt 
élőket foglalkoztatják, érintik.

- A rendészeti osztályon milyen 
ügyek a leggyakoribbak?

- Vannak örök kategóriák. Ezek a 
vagyon elleni jogsértések, betöréses lopá-
sok. Szerencsére az elmúlt időszakban ezek 
száma csökkent. De mindig jönnek új jelen-
ségek. Mostanában a fiatalokkal küzdünk, 
akik néha más értékek mentén élik életüket. 
Nem akarom én bántani őket, de az biztos, 
hogy egy kicsit lazábban veszik az életet. 
Kicsit könnyebben eleresztik a hangjukat, 
bandázásukkal zavarják a környezetüket. 
Nem feltétlenül azért, mert rosszat akarnak, 
de ők másként szocializálódtak, más az élet-
vitelük. 

A másik probléma, hogy szinte megállít-
hatatlanul terjed a kábítószer és alkoholfo-
gyasztás. Ez fiatalokra és idősekre egyaránt 
jellemző. Ebből adódik, hogy tudatmódosí-
tó szerek használata után is kocsiba ülnek, 
gyakran keverednek dulakodásba, vereke-
désbe.  A közlekedésben persze a legtöbb 
problémát a gyorshajtás okozza. A gyalogos 
átkelő helyeken nem adják meg mindig az 
elsőbbséget, sokan nem használják a biz-
tonsági övet sem. Ezeknek a problémáknak 
a megoldására fokozott figyelmet fordítunk 
a mindennapi munkánkban. 

Hájas Sándor

Patak Sándor, kitüntetett rendőr

Elsőáldozóink
Először vehették magukhoz Jézus 

Krisztus testét és vérét azok a gyer-
mekek, akik 2018. szeptember 16-án 
áldoztak először. Ennek helyszínéül 
ebben az esztendőben az újfalusi Szent 
István templom szolgált. 

A szentségben részesülő gyerme-
kek név szerint: Benkő Anna, Czakó 
Gábor, Gál Tamás, Gálfi Patrik, Gálfi 
Zsófia, Győri Balázs, Konfár Péter 
Ottó, Sándor Bálint.



2018. október 5-én, az Árpád téren 
felállított kopjafák előtt gyülekeztek a 
nagyközség lakói, hogy méltóképpen em-
lékezzenek meg az 1849. október 6-án 
kivégzett tizenhárom honvédtisztről. Az 
Aradi vértanúk emlékparkja Palatinus 

Pál helyi fafaragó keze munkáját dicséri. 
A megemlékezésen a Himnusz felhang-
zása után dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere lépett a mikrofon elé, aki 
beszédében felidézte azt az eseménylán-
colatot, amely e tragikus naphoz vezetett.  

Október 6-án Haynau, mint Magyaror-
szág teljhatalmú parancsnoka I. Ferenc 
József utasítására kivégeztette Aradon 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc lázadó vezetőit. Ugyanezen a napon 
golyó általi halált várt a pesti Újépület 
udvarán Batthyány Lajos grófra, az első 
független magyar kormány elnökére is. A 
polgármester beszédét követően a helyi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola hete-
dik osztályos tanulóinak műsora követke-
zett. Az iskolások a magyarság színeiben 
pompázó szalagokkal, megható zenei alá-
festéssel táncoltak a közönségnek. Előa-
dásuk zárásaként, a közös énekszó után 
a diákok egy-egy gyászszalagot tűztek a 
vértanúk kopjafájára. Az iskolások felké-
szítő tanárai Bondár Enikő, Endre Mihály 
és Maróti Pálné voltak. A megemlékezés 
végéhez közeledve az intézmények, a ci-
vil szervezetek és pártok képviselői rót-
ták le kegyeletüket, egy-egy koszorút he-
lyeztek el a szobrok előtt. A rendezvény a 
Szózat közös eléneklésével zárult.
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Bükkaljai kiránduláson a Nyugdíjas Baráti Kör
Szeptember 15-én lázas izgalommal indult útnak a Baráti Kör, 

hogy fölfedezze a Bükkalja nevezetességeit. Némi „bemelegítő” 
után jó hangulatban érkeztünk utunk első állomására, Mezőkövesd-
re. Először megnéztük a Matyó Múzeum kiállítását. A Matyóház 
jellegzetes berendezéseit, a mézeskalács házat, a kerámiakiállítás 
szebbnél szebb darabjait. Majd a Mezőgazdasági Gépmúzeumot, 
amit H.R. János 1979-ben magánemberként kezdett gyűjteni. Ez 
a gyűjtemény aztán kinőtte magát. Érdekes látvány volt az a sok 
régi masina felújítva, nagy része a mai napig működő állapotban 
van. Egyet a sok közül be is indítottak a kedvünkért. Furcsa érzés 
volt visszaidézni a gyermekkorunkat, hisz ezeket a gépeket mi még 
láttuk dolgozni a földeken. A „körmös traktor vagy a Hoffher”, a 
cséplőgép a mai fiatalok számára biztosan furcsaságnak számít. Ezt 
a gyűjteményt létrehozni hatalmas munka lehetett. Innen tovább 
vitt az utunk Tardra, ahol megnéztük a Tájházat. Aprócska ablaka-
ival, kalapos nádtetejével vastag vert falával jellegzetes építmény. 
Belső berendezése szintén sokat elárult az akkori életvitelről. Egyik 
házaspárnak közülünk volt szerencséje kipróbálni, hogy milyen le-
hetett hordani a matyó népviseletet. Innen utunk Bogácsra vezetett, 
ahol a pincesoron megkóstoltuk a Bükkaljai borkülönlegességeket, 

majd elfoglaltuk a szállást. Vacsora után ki-ki eldönthette, hogy 
az estét egy kis borozgatással vagy éjszakai fürdőzéssel folytatja. 
Másnap reggel tovább indultunk Egerbe. Az Egri vár nevezetessé-
geit végignézni egy nap is kevés lenne. Nekünk csak pár óránk volt, 
de igyekeztünk minél több mindent megnézni. Aki fölment a Várba 
meggyőződhetett róla, hogy milyen szép kilátás nyílik a városra. 
Utunk utolsó állomása a Szépasszony völgy volt. Itt tettünk még 
egy sétát, majd fáradtan, de gazdag élménytárral indultunk haza.   

Az aradi tizenhármakra emlékeztünk

-  Októberben hétköznapokon az esti szentmisék előtt 17:30-tól a Ró-
zsafűzért imádkozzuk.
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb 
jelezzék a plébániákon.
- Keresztelési lehetőségek:
Újfalui templomban október 20-án (szombat) 10:00
Alpári templomban  október 27-én (szombat)  10:00
Zárdatemplomban vasárnaponként a 16:00 órai szentmisében.
-  Jubiláns házasok (  25, 40, 50, 60, 65, 70 ...) megáldása október 
21-én vasárnap  Alpár 9:00 , Újfalu 11:00. Ebbéli szándékukat irodai 

időben vagy a szentmisék után jelezzék a Kedves Hívek !
- A Jótanács Anyja templomban az idén az utolsó vasárnapi esti szent-
mise október 21-én lesz. Tehát az óravisszaállítás vasárnapján október 
28-án MÁR NEM LESZ este szentmise csak a délelőtti 9:00 órás.

- Sírszentelések időpontjai:
Alpáron november 1-jén Mindenszentek ünnepén 14:00.
Újfalun november 2-án Halottak napján 14:00.
A sírszentelési igényeiket a plébániákon irodai időben jelezzék a Ked-
ves Hívek.

Egyházi sorok
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Ki ne ismerné Seress Rezső dalát? En-
nek a dalnak a közös éneklésével zárult a 
2018-as „Életet az éveknek” Bács-Kiskun 
Megyei Nyugdíjas Klubok Egyesületének 
„Ki mit tud?” vetélkedője Tiszaalpáron 
október 6-án.

Az időskori aktivitás igazi szép példá-
ját láthattuk, hallhattuk az Árpád Műve-
lődési Házban, ahol humor, ének, dalkör, 
tánc, vers, zene kategóriában léptek fel az 
örök fiatalok.  

A rendezvényt kiválóan moderál-
ta Szilágyi Ferenc, aki jó házigazdához 
hűen, mindenkit szívélyesen köszöntött. 
Felkészülten látta el feladatát, oldott han-
gulatot teremtett.  

Dr. Taricska Tibor alpolgármester úr 
nyitotta meg a napot. Jó szívvel fogadtuk 
szavait, hiszen kiérződött belőlük az idő-
sek iránti megbecsülés és tisztelet. 

A Nyugdíjas Klubok Egyesületének 
Elnöke Sántháné Szabó Margit, a zsűri el-
nöke, mindenki által kedvelt, közvetlen és 
mélységesen elkötelezett ember. Az Elnök 
Asszony külön megköszönte az Alpolgár-
mester Úr köszöntőjét. Kiemelte, hogy 
ilyen köszöntőben ez idáig még soha, se-
hol nem volt részük. Úgy gondolta, ezért 
a nemes gesztusért a taps először őt illeti 

meg. 
Tóth Lászlóné a Kiskunfélegyházi Pe-

tőfi Sándor Bajtársi Egyesület tagja, vala-
mint a Megyei Egyesület Gazdasági Veze-
tője, alapos, precíz munkájáról ismert. Ő a 
zsűri második tagja. 

Jómagam volt tiszaalpári lakos Bodri 
Mária, Labáth Ferencné a zsűri harmadik 
tagja.

Elsőként tánc kategóriában a helyi Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub lépett fel. 
Két szám erejéig rácsodálkozhattunk fer-
geteges tánctudásukra és szemet gyönyör-
ködtető viseletükre.

Őket követte Arany János: „A fülemi-
le” című versének élvezetes előadása Sí-
pos János tolmácsolásában.

Nagy figyelem közepett szóló 
ének-csokor színesítette a vetélkedést 
László Imréné jóvoltából. Folytatódott a 
szóló ének kategória. Jól összeállított, ki-
fejező, átélt előadásmóddal kísért éneke-
ket közvetített Rigó Lajos. A bánat sírhe-
lyét általa közösen megástuk. 

A Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör 
dalkör előadása hegedű, citera kíséretében 
szép színfoltja volt a rendezvénynek. 

Czeglédi László színpadra termett, 
éneke szívet-lelket melengető. 

Németh György zenetudását díjaztuk.  
A hangulat fokozódott. Vastaps köze-

pette, a vidámság, a móka lépett a szín-
padra. A Ladánybenei Margaréta Nyug-
díjas Klub előadása nélkül szegényebbek 
lettünk volna.  

A zsűri értékelő munkája előtt, a kö-
zönség nagy örömére, az Árpád Fejede-
lem Nyugdíjasklub táncosai zárták a fel-
lépők sorát. 

A várakozás pillanataiban zeneszótól 
volt hangos a terem és a tánc sem marad-
hatott el.  

A kiírás figyelembevételével történt 
az értékelés. Mindenki díjazott lett, de a 
legnagyobb díjat mi kaptuk, akik részesei 
lehettünk ennek a tartalmas, élményt adó, 
emlékezetes napnak. Köszönetet mon-
dunk a szervezőknek, az említetteken túl 
a Balotaszállási Vidám Ősz Nyugdíjas 
Klub Tagjainak, a Városföldi Napsugár 
Nyugdíjas Klubnak, a helyi Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub Tagjainak, a technika 
zsonglőrének, a számítógép kezelő Kere-
kes Andrásnak és Kónya Gábor fotó- és 
videó készítőnek. 

További szép, élettel teli, egészségben 
megélt nyugdíjas éveket kívánok!

Tisztelettel,    Labáth Ferencné

Szeressük egymást gyerekek

Az előző számban már beszámol-
tunk róla, hogy Gergely Ramóna 2018. 
augusztus 7-én a Duna Palotában meg-
rendezett ünnepségen vehette kézhez 
a Magyar Kézművességért Alapítvány 
díját. Ezen alkalommal Bács-Kiskun 
megyéből másik három kézműves mes-
ter munkáját is díjazta az alapítvány.  
2018. szeptember 28-án Rideg László, 
a megyei közgyűlés elnöke a testület, 

Kecskeméten tartott ülésén adta át a me-
gyei közgyűlés elismerését a jánoshalmi 
Ágoston Endrénének, Magyar Kézmű-
ves Remek-díjas tojáskarcoló népi ipar-
művésznek, Ágoston Erikának, tojásíró 
népi iparművésznek, Tóta Anna, bajai 
kenderdísztárgy-készítőnek és végül, de 
nem utolsó sorban helyi kosárfonó népi 
művészünknek, a Népművészet Ifjú 
Mesterének, Gergely Ramónának.

A megyei közgyűlés is elismerésben részesítette Gergely Ramónát
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2018. október 1-jén az Idősek Világ-
napja alkalmából ünnepséget rendeztünk 
a Gondozási Központban, amelyen 10:00 
órától a csiga csoport óvodásai adtak elő 
műsort az ellátottaknak, majd a Gondozási 
Központ dolgozói köszöntötték verssel a 
lakókat. Az ünneplés az ebéd utáni csendes 
pihenő után folytatódott szalonnasütéssel, 

a jó hangulatról Baranyi János és a Bár-
sony Mihály Népdalkör néhány tagja gon-
doskodott.

A mi feladatunk, hogy idős embertár-
sainknak olyan életkörülményeket bizto-
sítsunk, amely lehetővé teszi számukra az 
öregkorhoz méltó életet. Vigyáznunk kell 
rájuk, segíteni Őket, hogy a hosszú évek 

kemény munkája után megkapják azt az 
anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel 
örömteli életet élhetnek. Nemcsak ezen a 
napon, hanem mindig megkell tenni min-
dent azért, hogy érezzek, fontos részei éle-
tünknek, társadalmunknak.

Kőrös Lajosné Intézményvezető
Gondozási Központ

Idősek Napja a Gondozási Központban

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Tevékenység
Kedves Olvasó! 

Ezúton szeretnék bemutatkozni. Tamá-
si-Hegedűs Rita vagyok és 10 éve élek férjem-
mel Lakiteleken. Férjem tősgyökeres lakitele-
ki lakos. Három gyermekünk van Gréti 8 éves 
2. osztályos tanuló, Áron 5 éves nagycsopor-
tos óvodás és Ábel 17 hónapos bölcsődés.

2002-ben kezdtem el dolgozni a kecske-
méti Család-és Gyermekjóléti Központban, 
mint kórházi szociális munkás majd csa-
ládgondozó és végül, mint esetmenedzser. 
Majd olvastam az óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység 2018. szeptember 1-étől 
történő bevezetéséről és nagy lelkesedéssel 
jelentkeztem a tiszakécskei Család-és Gyer-
mekjóléti Központba, ahol 2018. szeptember 
1 óta dolgozom, mint óvodai és iskolai szoci-
ális segítő.

Röviden szeretném ismertetni az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenységet:  

 
2018. szeptember 1-től kerül sor az óvodai 

és iskolai szociális segítő tevékenység beveze-
tésére, valamennyi köznevelési intézményben. 
Az óvodai és iskolai segítő tevékenységet a 
járási székhely önkormányzat által fenntartott 
család-és gyermekjóléti központok a speciá-
lis szolgáltatásaik keretében kötelező jelleg-
gel fogják biztosítani. A szolgáltatás ellátása 
a köznevelési intézmény és szükségszerűen 
fenntartója, valamint a család-és gyermekjólé-
ti központ közötti együttműködési megállapo-
dás alapján történik. 

Feladataim: 
• A gyermekek veszélyeztetettségének meg-

előzése érdekében a szociális segítő munka 
eszközeivel támogatást nyújtani a közne-
velési intézménybe járó gyermekeknek, a 
gyermek családjának és a köznevelési in-
tézmény pedagógusainak, az intézményben 
megjelenő egyéb szakembereknek.    

• A gyermekek, tanulók, szülők, pedagó-
gusok részére adekvát szakmai segítség 
nyújtása, hogy képesek legyenek felismerni 
és jelezni a gyermeknél észlelt változások 
alapján a háttérben rejlő problémákat.

• Elsődleges prevenciós programok működ-
tetése.

• Az észlelő –és jelzőrendszer hatékony mű-
ködésének segítése.

• Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, le-
hetőségeik mind szélesebb körű kihasználá-
sa érdekében.

• Egyéni, csoportos és közösségi szociális 
munka szervezése, valamint gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Problémák, amivel hozzám, mint szociális 
segítőhöz lehet fordulni:
• Iskolához, óvodához köthető problémák pl. 

szorongás, tanulási nehézségek, motiválat-
lanság, konfliktus a társakkal, pedagógu-
sokkal, magatartási problémák.

• Gyermeknevelési kérdésekben pl: ottho-
ni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek 
konfliktusos viszonya, önállótlanság 

• Családon belüli problémák pl: szülők kö-
zötti veszekedés, bántalmazás, válás, vesz-
teség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfo-
gyasztás, szerhasználat. 

Hogyan próbálok segíteni? 

• Egyéni tanácsadás, 
segítő beszélgetés 
tanulóknak, segít-
ségnyújtás a problé-
ma kezelésében

• Tanácsadás szülők-
nek a gyermekneve-
lés és a családi élet 
problémát okozó 
területein, iskolai 
problémák kapcsán, 
segíteni a szülőket az enyhébb családi ne-
hézségek kezelésében.

• Információnyújtás elérhető szolgáltatások-
ról, jogokról, a szociális rendszer műkö-
déséről, segítségnyújtás az ügyintézésben, 
tájékoztatás nyújtása a szociális ellátásokról 
és intézményekről

• Közvetítés szolgáltatásokhoz a probléma 
jellegétől függően, javaslatot tehetek a meg-
felelő intézménnyel való kapcsolatfelvétel-
re

• Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó 
családi konfliktusok esetén, mint jelzőrend-
szeri tag delegálom a családot a család-és 
gyermekjóléti központhoz és gyermekjóléti 
szolgálathoz. 

Hogyan és mikor tudtok elérni? 

Minden intézményben személyesen megha-
tározott időben tudtok megtalálni, melyről 
tájékoztatást az intézmények faliújságján ta-
lálhattok.    

Bízom benne, hogy hatékony segítséget tudok 
nyújtani a felmerülő problémák megoldásá-
ban. 
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A Tisza 1860-as szabályozása előtt még 
működtek vízimalmok az alpári folyó-
szakaszon, ezeket üzemeltették a mol-
nárok. A kor akkori „ingyen energiáját”, 
vagyis a folyó sodrását a malmok nehéz 
őrlőköveinek forgatására használták, me-
lyek segítségével a magvakból a kenyér 
alapanyaga a liszt készülhetett. Az első 
alpári vízimalom létesítésének időpontja 
homályos, de annyit tudunk, hogy 1765-
ben már működött egy-kettő. Számuk 
pedig az 1840-es évekre elérte a 16-ot. 
Ezt követően a folyószabályozás meg-
szűntette a Tisza sodrását, hisz nálunk 
Alpáron csak levágott holtága maradt a 
folyónak, így a vízimalmokat fel kellett 

számolni. A malmok megszűnése nagy 
érvágás volt a falu számára, melyről egy 
1888-as feljegyzés tanúskodik:
 „míg az előtt 15. évvel még 16 vizi mal-
munk őrölte Félegyháza és Kecskemét 
gabonáját: ma mi járunk Félegyházára 
őrölni és adjuk vissza busásan naponként 
a valamikor onnan kapott vámot”.
A Tisza eltereléséből egyetlen haszna 
származott az alpáriaknak: jobban meg-
becsülték a nádasokat és füzeserdőket, 
melyek az árterületeken szép számmal 
akadtak. A kosárfonás művészete és ipari 
méretű felfutása valószínűleg ebben gyö-
keredzett…

Zsigó Ferenc 

ALPÁR ANNO:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály
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Testületi hírek
Új védőnő érkezik településünkre
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
I. számú védőnői körzetben a védőnői 
feladatok ellátására  - határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony formájában 
a csongrádi Varga Zitát nevezi ki 2018. 
november 1-jétől. A kinevezésben négy 
hónap próbaidő kerül kikötésre.

Felújították az iskola mosdó helyiségeit
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában az eme-
leten lévő mosdóhelyiség, valamint a 
hozzátartozó ivóvíz és csapadékhálózat 
korszerűsítését támogatta, a felújításhoz 
szükséges pénzösszeget: 2 MFt-ot a Pejt-
sik László Alapítvány felajánlásából, 2 
MFt-ot a Pejtsik-hagyatékból, a fennma-
radó 3.750 ezer Ft-ot pedig a tartalék-ke-
retből biztosította. 

Támogatást kaptak az iskola padlásá-
nak takarításáért
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az iskola részére 300 
ezer Ft összegű támogatást biztosít, amely 
pénzösszeget a gyermekek jutalmazására, 
motiválására kell fordítani.

Hamarosan térburkolatot kap a Pol-
gármesteri Hivatal udvara
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő- testülete a Polgármesteri 
Hivatal belső udvarának térkövezéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó Via Nouve Bt-
vel kíván kivitelezői szerződést kötni, az 
ajánlatukban foglalt bruttó 6.988.877,- Ft 
összegben. 
A kivitelezés határidejének 2018. de-
cember 31-et adja, melyre a műszaki át-
adás- átvételnek meg kell történnie, majd 
a Képviselő- testület felé tájékoztatást 
nyújtani a beruházásról.

Újabb járdák építését támogatták
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete ismét több lakos jár-
daépítési kérelmét tárgyalta meg augusz-
tus 27-i ülésén. A testület úgy döntött, 
hogy az ingatlanok előtti szakaszon törté-
nő járdaépítés anyagának költségét bizto-
sítja azzal a feltétellel, hogy a kérelmezők 
a munkálatokat 2018. október 31. napjáig 
kötelesek elvégezni vagy elvégeztetni, 
mert ellenkező esetben a részükre bizto-
sított támogatást kamattal együtt kell az 
önkormányzat felé visszafizetniük.
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Egyelőre nem jönnek a várt eredmények
felnőtt labdarúgó csapatunktól

Egyelőre nem jönnek a várt eredmények felnőtt labdarúgó 
csapatunktól

A Mercedes-KLC „A” csapata ellen gólszerzőink: Novák 
Zoltán /2/; László Ferenc

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni ifjú labdarúgó-
inkat és biztatnák őket, sok szeretettel várnak minden kedves 
szurkolót!
__________________________________________________

U-19-es csapatunk eddig nem közölt eredményei:

TISZAALPÁRI SE – Mercedes-KLC 0-6

Izsáki Sárfehér SE – TISZAALPÁRI SE 4-5
Gól: Patai Ervin /3/, Nemes István /2/

TISZAALPÁRI SE – Nyárlőrinci LSC 3-1
Gól: Nemes István /3/

TISZAALPÁRI SE – Kunszállás SE 6-4
Gól: Radics Kevin /2/, Király Bence, Nemes István, Hürkec 

Viktor, Horváth Adrián
U-19-es csapatunk jelenleg az előkelő 5. helyen áll, 3 pontra 

lemaradva az éllovas Kiskunmajsától.
__________________________________________________

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt eredményei:
TISZAALPÁRI SE – Kecskeméti LC 2-3

Gól: Csertő Bence, Surányi Tibor

Izsáki Sárfehér SE – TISZAALPÁRI SE 4-3
Gól: Borsi Sándor /2/, Gaál Márk

TISZAALPÁRI SE – Nyárlőrinci LSC 3-2
Gól: Borsi Sándor /3/

Kerekegyházi SE – TISZAALPÁRI SE 2-1
Gól: Borsi Sándor

TISZAALPÁRI SE – Kunszállás SE 1-2
Gól: Gaál Márk

Felnőtt csapatunk jelenleg a 10. helyet foglalja el a tabellán.

A hazai bajnoki mérkőzéseink, a központi futballpálya fel-
újítása miatt, az Újfalusi Sportpályán kerülnek megrendezésre.
__________________________________________________

Férfi kézilabda csapatunk számára is elkezdődött a bajnoki 
szezon, melynek hazai mérkőzéseit továbbra is Tiszakécskén, a 
Városi Sportcsarnokban rendeznek meg!

TISZAALPÁRI SE – Euroscale Kecskemét II. 20-42
Legeredményesebb gólszerzőink: Pásztor Bence /6/, Damás-

di András /5/

Euroscale Kecskemét I. - TISZAALPÁRI SE 53-22
Legeredményesebb gólszerzőink: Parádi László /6/, Damás-

diAndrás /5/

TISZAALPÁRI SE – D-V SE Csávoly  22-29
Legeredményesebb gólszerzőink: Némedi-Varga Róbert /7/, 

Pásztor Bence /4/

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

További információt csapataink mérkőzéseiről, a tabella ál-
lásáról az alábbi honlapokon érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!                                              Fábián Róbert

A járda NEM kerékpárút!
Ez az a téma, amelyről „sajnos” írni kell, 
hiszen nagyon sokan nem ismerik (vagy 
nem talán nem akarják megérteni?!) a 
KRESZ szabályait településünkön. Ezek 
alól sokszor a személygépkocsival közle-
kedők sem kivételek, de ebben az írásban 
most a kerékpáros forgalomról lesz szó. 
Amióta településünk fő utcáján elkészült 
az új járda, azóta ezt a szakaszt (a legtöbb 
esetben a piactól a postáig) sokan kerék-
párútnak használják, holott NEM erre a 
célra készült, hanem elsősorban gyalogos 
forgalomra lett kialakítva. A kerékpárútra 
beadott pályázat nyert, kivitelezése folya-

matban van!
  Lakott területen csak akkor szabad a 
járdán kerékpározni (legfeljebb 10 km/h-
val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre 
alkalmatlan (például földút). A hivatalos 
értelmezés szerint az, hogy az úttesten 
nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az 
úttesten a kerékpáros közlekedést, még 
nem jelenti, hogy szabadna a járdán te-
kerni.
A KRESZ jó okkal tiltja a járdán való ke-
rékpározást, mivel a járda a gyalogosoké. 
A gyalogosok mozgása (főleg a gyereke-
ké és időseké) gyakran kiszámíthatatlan, 

így veszélyhelyzetek sokasága adódik. 
Emellett a kapualjakból kihajtó autósok 
nem számítanak a járdán nagy sebesség-
gel közlekedő biciklisre.  A mellékutcák 
keresztezése szintén veszélyes a járdáról 
lehajtva ugyanezen okból. Fontos még 
megemlíteni azt, hogy kijelölt gyalogos 
átkelőhelyen – amennyiben nincs kerék-
páros átvezetés felfestve – csak kerékpár-
ról leszállva, tolva lehet átkelni.
Kérünk mindenkit, főleg a szülőket, hogy 
tájékoztassák gyermekeiket  a fent olva-
sottakról és legyenek felelős, tudatos köz-
lekedők!
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ÚJ KÖNYVEINK
Sven Hassel: Kárhozottak légiója, Leo Kessler: A Farkasfalka, Leo Kessler: Halálfejesek, Fabian Lenk: Összeeskü-
vés a Holtak Városában, Johanna Lindsey: Tengernyi szerelem, Linda Sue Park: Min mester inasa, Wilbur Smith: 
Harag, Téti István: Anton és a Pöttöm Hősök, Téti István: Manfréd és Anton kalandjai, Siklósi-Veress: Könyvelés 
és beszámolókészítés, Veress-Siklósi: Pénzügyi számvitel példatár, Számviteli esettanulmányok, Tételvázlatok a 
vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsgához, Pénzügyi számvitel feladatok

Könyvelőt
keresek
Tiszaalpártól
15 km-re lévő

könyvelő irodába.
Telefon:

30/621-7620

AKCIÓS ÁRON

ereszcsatornázás,
bádogozás 5 év garanciával!

Telefon: 0620/9231-719

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI AKCIÓ A
GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL!
 Nincs lakásbiztosítása? Kössön most!
 Van lakásbiztosítása, de túl drága vagy túl régi? Újítsa meg most!
Vályog vagy vegyes falazatú épületekre is köthet biztosítást!
Most az 1-2-3. hónap ingyenes!*
Jöjjön el, és kérjen ingyenes kalkulációt, vagy hívjon, és a helyszínre megyek.

Ugyanitt teljes körű biztosítási ügyintézés, szerződéskötés (nyugdíj célú megtakarítá-
sok, időskori biztosítás, életbiztosítások, gépkocsi és vállalati biztosítások, lakáskasz-
sza)

Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 17-19.
Tel.: +36 30 325 4988

Nyitva: H-Sze-P 8.30-14.00-ig, K-Cs 8.30-16.30-ig
*A tájékoztatás nem teljeskörű.
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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.-, ágyneműtar-
tó megegyezés szerint. Ugyanitt földieper 
palánta és málnacserje ingyen elvihető. Ti-
szaalpár, Dobó u.2. Tel.: 76/421-576

* Diófatörzs eladó. Tiszaalpár, Ady E. 
u. 19.

* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány és egy pink színű bébikomp. 
Tel: 06-30-531-0937

* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti fel-
újított, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06/30/624-1068

* 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, anyag-
ról!

* FÉG parapetes konvektorok, parapet-
tel 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 négyszögö-
les kert. Érd.: 06/70/883-2749

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

Ház eladó: Hunyadi János u. 39. szám. 
Ár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni: 424-771 te-
lefonszámon.

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

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

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

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

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy Antal 48. 

szám alatti 2 szobás összkomfortos bútoro-
zott családi ház. Tel.: 30/253-84-69.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. Érd.: 
76/656-970.

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

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

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

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

* 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 ál-
lapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-
Ft. Érd.: 30/601-0608

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

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

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűz-
hely. 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 villanymoto-
ros 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: Kö-
kény Milán (Anyja neve: Mokos 
Anikó), Tóth Vivien (Dancsó Juli-
anna), Uj Viktória (Mezei Renáta), 
Harmath Jázmin (Dongó Mónika), 
Lingurárin Lorena Amina (Lingurá-
rin Tünde), Dömötör Péter (Bende 
Tímea), Konfár Levente (Györgyi 
Anett), Baranyi Sára (Rácz Niko-
lett), Szikora Bence Mihály (Kiss 
Zsófia) 

Akik házasságot kötöttek: De-

meter István és Ajtai Ilona (08.31.), 
Kósa Norbert Antal és Jantó Viktó-
ria (09.01.), Bársony András és Ju-
hász Mária (09.08.), Ipacs Mihály és 
Megyesi Erzsébet (09.11.), Kelemen 
Rudolf és Kátai Eleonóra Katalin 
(09.11.), Pitrik Norbert és Gulyás Il-
dikó (09.15.), Bartus Péter és Kapus 
Márta (09.22.)

Akiktől búcsúztunk: Palásti 
Imréné Gálfi Franciska (1935), id. 
Kiss Imre (1931)

Anyakönyvi hírek
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