
- Hogyan értékelné Polgármester 
Úr a 2018-as esztendőt?

- Úgy gondolom, hogy sikeres 
volt a 2017-es és 2018-as éve is a 
településnek, amiben nagyrészt útfelú-
jítások zajlottak abból a 350 millió 
körüli összegből, amit azért kaptunk, 
mert nem volt hitelünk. Utak, járdák 
épültek és szépültek. Az önkormányzati 
törvény is meghatározza, hogy egyik 
kötelező feladatunk a településrendezés 
és településfejlesztés, aminek igyekez-
tünk eleget tenni ezekkel a felújítások-
kal, sajnos többre most nem futotta. 
Tudom, hogy azok az utcák ahova nem 
jutottunk el, azok is nagyon fontosak, 
éppen ezért a következő időszaknak 
arról kell szólnia, hogy ezeket is rendbe 
tegyük. Szükségszerű lenne elsőként a 
Zrínyi utcát és a Mártírok utcát előre 
venni a prioritási sorrendben, mivel 
ezek nagyon rossz állapotban vannak. 
Kritikát folyamatosan kapunk visszai-
gazolásként, jó szót kevésbé, sajnos 
mindent természetesnek vesznek az 
emberek. Több földút helyzetét kell 
megoldanunk Újfalun, igyekszünk 
legalább mart asztfaltos technikát 
alkalmazni, amit azonban csak nyáron 
lehet használni. A Vár környéki utak 
is kimaradtak az útfelújítások során. 
A külterületi utakról sem feledkeztünk 
meg, ezek felújítása is tervben van. 
Még mindig akadnak olyanok, akik nem 
tudják, hogy az önkormányzatnak van 
egy programja, amivel a járdaépítése-
ket támogatjuk. Ezúton is felhívom a 
figyelmet arra, hogy akinél nincs még 
járda vagy szeretné azt biztonságosabbá 
tenni, arra az önkormányzat biztosítja a 
lakóknak az építkezésekhez szükséges 
anyagot, viszont az ő feladatuk a kivi-
telezés. A 2018-as évben elég sokan 
éltek ezzel a lehetőséggel, sőt a továb-
biakban is erre bíztatom a lakosokat, 
hogy együtt szépítsük a településünket. 

Fontos az is, hogy az intézmények 
körül is rendbe legyenek az udvarok, 
járdák, a Polgármesteri Hivatal 
udvarának belseje is szilárd burkola-
tot kapott az előző évben. Idén a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
udvarát, parkolóját szeretnénk rendbe 
tenni, mert azt látjuk, hogy a fehér 
zúzott kő nem a legjobb megoldás 
mivel gyorsan kikátyúsodik.

Értéknek tartom azt is, hogy a köz-
intézményeinket megfelelő szinten 
működtetni tudjuk, igaz, hogy min-
degyikhez be kell tennünk valamen-
nyi pluszt, amit az iparűzési adóból 
(kb. 50-60 millió Forint) tudunk meg-
oldani. Persze jó lenne ezt az összeget 
is fejlesztésre fordítani, hiszen a meg-
maradt belterületi utcák felújítása csak 
200-250 millió Forint körüli összeget 
ölelne fel. 

- Több pályázaton is sikeresen sze-
repelt településünk az előző évben, 
melyek voltak ezek?

- Járdák épülhettek a Szent Imre 
tértől a vonatállomásig. Volt egy TOP-
os pályázatunk, aminek keretében 130-
140 millió körüli összeget fordítottunk 

az iskola felújítására, hiszen csak a 
mi gyerekeink járnak ide és be kel-
lett állnunk ebbe a munkafolyamatba, 
a mozgáskorlátozott WC felújítását is 
megszavazta a testület, nagyon fon-
tos, hogy a település közintézményei, 
középületei rendben legyenek. Az isko-
la valóban el volt hanyagolva a testület 
részéről, amikor lett volna lehetőségünk 
2 éve, akkor meg nem lehetett pályázni, 
mert állami kézben volt, most nyílt 
lehetőség a TOP-on belül a felújításra. 
Van egy másik pályázatunk is, aminek 
keretében a tornatermet rakjuk rendbe, 
parkettázva lesz, a felső világítás ki lesz 
cserélve.  Jelenleg van két EFOP-os 
pályázatunk, amelyek nem rég indultak, 
az egyik Tiszakécskével és Lakitelekkel 
közös pályázat, aminek keretében ren-
dezvényeket szervezhetünk, a másik 
pedig Lakitelekkel és Nyárlőrinccel 
közös, az pedig arról szól, hogyan 
segítsük elő a közösségi szerveződése-
ket, igyekszünk ezeknek eleget tenni, 
kb. 3 éves időtartamra vonatkoznak. 
Nagyon fontos, hogy összefogjuk a 
közösségeket. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Évértékelő és előretekintő Dr. Vancsura István polgármesterrel
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Támogatták a könyvtár nyílászáróinak 
cseréjét
A Képviselő-testület 2018.11.30-i ülésén tá-
mogatta a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyköz-
ségi és Iskolai Könyvtár épületében a nyílás-
zárók cseréjét. 

Anyagi segítséget kapott a Kézilabda szak-
osztály
A Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda szak-
osztálya TAO pályázatának keretén belül a 
kültéri gumiborítású pálya megvalósításához 
szükséges önerőhöz további 520 922 Ft-ot 
kapott a 2018-as költségvetés tartalékkere-
téből.

Gömbtuják díszítik majd az Alkotmány 
utcát
Az Alkotmány utca fásítása céljából 160 db 

gömbtuja facsemete került megrendelésre, 
melyek tavasszal kerülnek kiültetésre a fent 
említett szakaszon. 

Jutalomban részesült a képviselő
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy Kacziba 
Sándor képviselőt az adósságkonszolidáci-
óban nem részesült önkormányzatok támo-
gatásából megvalósuló útfejújítások során 
végzett munkájáért nettó 150 000 Ft pénzju-
talomban részesíti.

Gyümölcsöskert kerül kialakításra a 
Skanzen környékén
A tiszaalpári gyümölcsöskert létesítésével cél 
a kiskunsági táj jellegzetességét megőrizve, 
sajátos, a Duna–Tisza közére jellemző ősho-
nos magyar gyümölcsfajták bemutatásában 

és megóvásában történő közreműködés. Ter-
mészetvédelmi-tájtörténeti-néprajzi értéke-
inket bemutató pihenőhely működtetése, az 
oktatás és a tudományos ismeretterjesztés, az 
aktív szabadidő eltöltés lehetőségének elő-
segítése, a társadalom tájhoz, természethez 
való kötődésének erősítése.

Új pályázatok a láthatáron
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a VP6-
19.2.1-50-1-17-es kódszámú „Egészségügyi 
alapszolgáltatások és szociális alap-és szako-
sított ellátás fejlesztése a térségben” és VP6-
19.2.1-50-4-17-es kódszámú „Települési 
rendezvények támogatása című felhívásokra 
támogatási kérelmeket nyújtson be. Továbbá 
azt is támogatta, hogy a Tiszaalpári Polgárőr-
ség a VP6-19.2.1-50-2-17 kódszámú „Civil 
szervezetek szerepének erősítése a térségben” 
című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson 
be 7 millió Ft összegben székház felújításra.
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- Az idei évben milyen megvalósítandó 
tervek, feladatok szerepelnek még?

- El kell mondjam, hogy sajnos 
nincs térségi szerepe a településünk-
nek, így kevesebb lehetőségből tudunk 
gazdálkodni, de egy igazi nagy nyitás 
Kecskemét felé kellene. Most jelent meg 
a a 1792/2018. (XII. 21.) kormány-
határozat a Magyar Falu Program 
keretében, ami az ország összes megyé-
jében fog indulni és többek között a 
települések rossz minőségű útjain-
ak felújítását célozza meg. Ez egy 2 
éves program amire ebben az évben és 
jövőre is komoly összegeket fordítanak. 
Aminek mi is nagyon örülünk, de a 
4501 és 4502-as számút utak nem 3,5 
km-t, hanem kb. 8 km-t ölelnek fel, nem 
csak a Zárda felé és a megye határ felé 
kellene kijavítani az utat, hanem a másik 
irányba is Félegyháza felé. Amennyiben 
korrigáltatni szeretnénk ezt a határo-
zatot, arra is van egy olyan lehetőség, 
hogy jelezni kell az illetékes miniszter 
felé, ezért én már be is jelentkeztem a 
közútkezelő felé, hogy megpróbáljuk az 
egész szakaszt felújíttatani. Ez egy 30 
éves probléma, sőt az igazi megoldás az 
lenne, ha Kecskemét felé megépülhetne 
a fent említett út folytatása. Tudniillik, 
annak idején mikor Barton András volt 
a polgármester készültek tervek arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne megoldani 
ezt. Két variáció is készült, de valamiért 
abba maradtak a tervek, pedig ennek 
a déli résznek (Szentes-Csongrád) 20 

km-rel rövidebb lenne Kecskemét meg-
közelítése így. 

Gondunk van a gépeink elhelyezésév-
el. Hála Istennek egyre több gépünk van, 
most is nyertünk egy 75 lóerős traktort, 
ami már kint van az utakon, amivel 
az utakat is tudjuk majd javítani. A 
gépparknak is helyet szeretnénk találni, 
amire persze van több elképzelés is. 
Valószínű, hogy a tűzoltószertárnál van 
erre hely, ott csinálunk olyan fedett részt, 
ahol a gépeket tudjuk biztonságosan 
tárolni. 

Jó kapcsolatunk van az egyházzal, 
a plébános úrral is. Több dologban 
kell dűlőre jutnunk, az egyik az, hogy 
az alpári temetőnél túl messze van a 
harangláb, ezt át szeretnénk hozni a 
ravatalozó mellé, a keresztet sajnos nem 
tudjuk, így szeretnénk egy új keresztet 
állítani, hogy minden egy helyen legyen. 
A másik elképzelésünk az, hogy stációk 
létesülhessenek a Templom dombon. 
Valamint felmerült az igény arra vonat-
kozóan is, hogy mindkét temetőnkben 
urnafal létesülhessen. 

Ebben az évben vélhetően összejön a 
pénz a kézilabda pálya megvalósítására, 
ennek a kijelölt helye is megvan. 
Reméljük ennek az építése is elindulhat. 

A TOP pályázatok között ott van 
a kerékpárút is, aminek készen van-
nak a tervei, amelyek most mennek 
egyeztetésre és engedélyeztetésre, 
s nagyon bízom benne, hogy ebben 
az évben a közbeszerzést megtudjuk 

csinálni, magyarán meglesz a kivitelező. 
Ha ezek meglesznek akkor indulhat a 
megvalósítás, mert a pénz megvan rá. 
Azonban valószínű, hogy a kerékpárút 
konkrét megvalósításra 2020-ra fog 
átmenni. 

- Milyen események, rendezvények 
lesznek a 2019-es évben településünkön? 

- Az idei év egyik meghatározó 
eseménye lesz az Uniós választás, majd 
az Önkormányzati választás, melyek-
en fontos döntéseket kell meghoznunk. 
Sokan kérdezik, hogy én indulok-e a 
választáson ismét polgármesterjelölt-
ként. Amire a válaszom igen, ha az 
egészségem engedi, márpedig hála 
Istennek nincs semmi gondom. Én azt 
látom, hogy sok-sok munka van, amit 
csinálni kell tovább. Ebben az évben 
lesz 10. éve, hogy polgármester vagyok, 
s látom is a település minden sarkát 
és nagyon örülök annak is ha kritikát 
mondanak a lakosok, hogy mire kell 
még figyelnünk. A közfoglalkoztatot-
tak a munkájukat átlagon felül teljesí-
tik, a hivatali dolgozók is motiváltak, 
mindenki teszi a dolgát annak ellenére, 
hogy leterheltek, rengeteg adminisz-
trációval kell szembenézniük nap, 
mint nap. A képviselők közül is (egy 
kivételével) mindenki próbál eleget 
tenni képességeinek. 

Ezúton kívánok minden kedves 
olvasónak a Képviselő-testület, s 
jómagam nevében békés, boldog új 
esztendőt!

Évértékelő és előretekintő Dr. Vancsura István polgármesterrel

Testületi hírek



A Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, immáron 7 éve kezeli 
kiemelten az őszi napfordulóhoz tar-
tozó jeles napot, Szent Márton-napot. 
E jeles alkalom nemcsak megszínesí-
ti gyermekeink hétköznapjait, hanem 
motiváltságot kapnak a legenda 
erkölcsi üzenetén keresztül, a másokra 
való odafigyelés, jótett fontosságára is. 
Az előkészítő időszakban folyamatosan 
bővítjük a gyermekek ismereteit, fele-
levenítjük a régen elfelejtett Márton-
napi szokásokat, a hozzá kapcsolódó 
legendákat. Jóslatokat, libás dalokat, 
mondókákat, verseket tanulunk. Az 
események legizgalmasabb része, befe-
jező aktusa, amikor a szülőkkel együtt 
sétálunk el a Szent István templomba a 
közösen elkészített lámpásokkal. Idén 
is nagy sikere volt a templomi koncert-
nek. Vendég előadók voltak a Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói, tanárai: Csüllög Edina (cit-

era, népi ének), Andrási László (klar-
inét). Egykori óvodásaink kis kórusban 
énekeltek Almási Szabó Tibor zene-
pedagógus, karmester vezényletével. 

Ezúton köszönjük mindannyiuknak, 
hogy előadásukkal megörvendeztették, 
elkápráztatták a hallgatóságot.

Novák Imréné
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HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

Változások a
testületben

Dr. Vancsura Zoltán önkormány-
zati képviselő Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-
testületéhez címzett, dr. Vancsura István 
polgármester részére megküldött írásbe-
li nyilatkozatában 2019. január 1-jétől 
önkormányzati képviselői megbízásáról 
lemondott.

A megüresedett önkormányza-
ti képviselői mandátumra Tiszaalpár 
Nagyközség 2014. évi települési önko-
rmányzati választásának eredményeként 
egyéni listán a legtöbb szavazatot kapó 
egyén Papp Mónika független jelölt volt, 
aki a képviselői megbízást nem vállalta. 
Az egyéni listán a következő legtöbb 
szavazatot Novák Zoltán független jelölt 
érte el, aki vállalta az önkormányzati 
képviselői megbízást. 

Novák Zoltán a Polgármesteri 
Hivatalban már le is tette képviselői 
esküjét január 9-én, így a következő 
bizottsági és testületi ülésen teljes jogúan 
kezdheti meg képviselői munkáját.

Bemutatjuk az új képviselőt
Novák Zoltánnak hívnak. 1976. 12. 

14-én születtem Kiskunfélegyházán. 
Édesapám Novák Lajos édesanyám 
Barna Judit tősgyökeres tiszaalpári 
lakosok, mint jómagam is. Általános 
iskoláimat Tiszaalpáron, a középiskolát 
Csongrádon végeztem, ahonnan, mint 
bútorasztalos végeztem. A katonaévek 
után a családi gazdaságban dolgozom, 
mint őstermelő. Nős vagyok, három 
gyermekem van.  A gyermekeim miatt 
indultam a 2014-es önkormányzati 
választáson, hiszen számomra fontos 
a jövőjük, hogy milyen körülmények 
között nőnek fel. Mert magamon 
tapasztalom a mezőgazdasági termel-
ők nehézségeit, kiszolgáltatottságukat a 
piacnak. Látom, helyben az összefogás 
hiányát a termelők között pedig helyi 
termékekkel kellene ellátni a piacot 
és az intézményeinket. Egyetértésben, 
a falu érdekeiért dolgozó testületben 
szeretnék részt venni. Egyszerű gaz-
daember vagyok, de a józan paraszti 
ész sokszor többet ér, mint a civakodó 
értelem. Sorolhatnám még az orvosi 

ügyelet, a közbiztonságot, a lakosság 
informálásának hiányát és még sok más 
apróságot, amik viszont befolyásolják 
a lakosok mindennapi életét és hangu-
latát.

Márton-nap az óvodában
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Óvodás kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba
Az iskolával szervezett közös hulla-

dékgyűjtés ez évi második fordulója ered-
ményeinek ismeretében ismét kiosztásra 
kerültek a vándorkupák az ovis csopor-
tokban. Összesen 4110 kg papírt, 267 kg 
kupakot, 267 kg PET palackot, valamint 
1929 kg fémhulladékot gyűjtöttünk az év 
során. A korábbi évektől eltérően azonban 
más jutalom is járt a környezettudatos csa-
ládok gyermekeinek. A leadott hulladék 
mennyiségének összesítése alapján az első 
35 óvodás kisgyerek egy kiránduláson ve-
hetett részt, amelyet a Tisza-tavi Ökocent-
rumba szerveztünk Poroszlóra. Itt talál-
ható Közép-Európa legnagyobb édesvizű 
akváriumrendszere.

A helyszín már magában is rabul ejti 
az ide látogatót. A hatalmas, vízre eresz-

kedő madarat szimbolizáló központi épü-
let uralja a tájat, már messziről jól látható. 
A sok-sok felfedezésre váró belső látvány 
és információ még inkább ámulatba ejtette 
a gyerekeket. Már a megérkezéskor egy 
sejtelmes vízi világ várta őket. Hatalmas 
üveg alagúton áthaladva ismerkedhettek 
a Tisza őshonos és védett halaival, láthat-
ták az egykoron őshonos vizát, amelynek 
óriási, 1,5-2 méteres példányai úsztak át a 
fejük felett. Részesei lehettek a vidrák, a 
kormoránok és vadkacsák, valamint a peli-
kánok etetésének. Testközelből megismer-
hették az éjjeli erdő terráriumokban lakó 
állatait. Barátságot köthettek Gúnárral, a 
szelídített kormoránnal, aki gondozójá-
val rögtönzött bemutatót tartott nekik az 
üvegpadlós látványcsarnokban. Játszhat-

tak az interaktív szobákban, valamint az 
„elvarázsolt vízi világ” nevezetű játszó – 
pihenő teremben. Láthattak egy kisfilmet a 
tó életéről, amely a természet körforgását 
követve, minden évszakban megmutatta a 
helyi élővilág legszebb életképeit. A külső 
szabadidőpark állatbemutatókkal és ját-
szóterekkel varázsolta el őket. Tartalmas, 
információkban, élményekben bővelkedő 
napot töltöttünk együtt. A programot meg-
ismételjük a tavaszi fordulóban is, tehát 
bíztatunk minden óvodás szülőt, hogy se-
gítse hozzá gyermekét a programban való 
részvételhez. A kirándulás finanszírozásá-
hoz a forrást az EFOP 3.9.2-16 pályázat 
biztosította Bartus-Kapus Márti közremű-
ködésével, akinek ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani a lehetőségért. 

Mikulás bál 2018
2018. december 8-án, a Művelődési 

Házban, immáron ötödik alkalommal, 
került megrendezésre a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda jótékonysági 
rendezvénye a Mikulás bál.

A Művelődési Ház téli hangulatba öl-
töztetett nagyterme fogadta a bálozókat. 
A jelenlévőket Kiss Mária, óvodavezető, 
valamint Almási-Szabóné Kurali Eszter, 
az óvoda szülői közösségének elnöke 
üdvözölte. Köszöntő beszédükben ki-
emelték, hogy Mikulás ünnepén jó adni 
és jó kapni és megköszönték a sok segít-
séget, amit az est létrejöttéhez kaptak.

Ezután a Csiga csoportos gyermekek 
Kriszti óvónéni és Ildikó óvónéni veze-
tésével a Mikulás-játékműhely hangu-
latát megidéző, mesebeli, mókázós Ma-
nó-tánccal szórakoztatták a vendégeket. 
Ezt követően az önkormányzat anyagi 
hozzájárulása jóvoltából meglepetés 
sztárvendég is érkezett. A színpadra 
lépő Desperado együttes fergeteges buli 
hangulatot teremtett. A bálra a Mikulás 
bácsi is megérkezett, aki a jelenlévő gye-
rekeknek bőkezűen osztotta puttonyából 
a szaloncukrot. A vacsorát követően a 
zenét a Spontán Band együttes szolgál-
tatta, pihenő idejükben Kerekes András 
zeneválogatással gondoskodott a továb-
bi jó hangulatról. A tombolasorsolásra 
éjfélkor került sor.  A Mikulás bál ideje 
alatt az est élményeinek megörökítésé-
re az előtérben található lovas-szánkós 
fotósarokban volt lehetőség. A fotókat 
Bartókné Varga Edina és Bartók Lász-

ló készítette. A fotósarok lovasszánját a 
Bársony Lovasudvar bocsájtotta rendel-
kezésre.

Itt szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjunk mind-

azoknak, akik a Mikulás bált és ezzel a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába 
járó gyermekeket támogatták. (A részle-
tes névsor az intézmény honlapján olvas-
ható.)
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Már kora reggeltől vidám hangu-
latban várakoztak a gyerekek az isko-
la udvarán. Mikulás sapkában érkez-
tek és az ismert dallamokra táncoltak, 
énekeltek. Nyolc óra után néhány 
perccel begördült a Mikulás hintója. 
Manóival több zsák ajándékot hoztak 
a gyerekeknek, akik verssel, dallal 
köszöntötték. 

Köszönjük a Bársony Lovasudvar-
nak és a Szülői Közösségnek a szép 
programot és az ajándékokat, amely-
lyel emlékezetessé tették ezt a napot.

Novák Lászlóné

Lovas hintón érkezett a Mikulás

A szociális otthonba látogattunk
2018. 12. 07-én délelőtt a Tavirózsa 

Szociális Otthonban karácsonyi műsor-
ral kedveskedtünk az idős lakóknak.  
A meghívásnak szívesen tettünk ele-
get. A 4. b osztály tanulói a Hótündér 
című verses - táncos műsort adták elő. 
A közös tánc felvidította az időseket. 
Minden gyerek részt vett az előadáson.   
Dömötör István, Demeter Angelika 
és Papp Szabolcs karácsonyi verseket 
mondtak. Az idősek nagy szeretettel 
várták őket. Készítettek nekik tobozból 
télapót. A gyerekek boldogok voltak és 
érdeklődtek, mikor megyünk újra. Min-
denki szép élményekkel tért haza.

Borbélyné Megyeri Marianna

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Idén karácsonykor a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. b 
osztályos tanulói ünnepi hangulatot vit-
tek a Katolikus Szeretetszolgálat PAX 
Otthonába.

A gyerekek rövid mesével, dalok-
kal, tánccal és apró kézzel készített 
ajándékkal készültek megörvendeztetni 
a lakókat. A tanulók izgatottan érkeztek 
az otthonba, ahol kedves fogadtatásban 
részesültek, így örömmel és bátran áll-
tak ki műsorukkal. 

A csillogó szemek, mosolyok elárul-
ták, hogy az előadás sikeres volt. Felké-
szítő tanítók: Bodor Melinda és Bartáné 
Füle Bianka. Bodor Melinda

Iskolások látogattak az idősek otthonába
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Könyvjelző
A püspökladányi Városi Könyvtár 

hirdette meg a nyári országos szöveg-
értő olvasónapló pályázatát. A nyár fo-
lyamán nyolc könyvet kellett elolvasnia, 
és az olvasottakról számot adni. 2018. 
október 6-án került sor a Püspökladányi 
Városi Könyvtár olvasótermében a pá-
lyázat eredményhirdetésére. A jutalom-
könyveket, okleveleket Szigeti Kovács 
Viktor kortárs író adta át a versenyzők-
nek. Felejthetetlen örömmel fogadták a 
gyerekek az író által dedikált és átadott 
könyveket. A hagyományosan nagysike-
rű pályázat az idén is sok tanulót ösztön-
zött olvasásra. Izgalmas könyvek, válto-
zatos feladatok, a klasszikus és kortárs 
gyermekírók válogatott művei kellemes 
és hasznos időtöltést biztosítottak a nyá-
ri hónapokban.  

Iskolánkból Homoki- Szabó Anita 6. 
b osztályos tanuló indult el a megméret-
tetésen, és az 5-9. osztályosok kategóri-
ájában az 5. helyezést érte el. Gyönyörű 
eredményéhez szívből gratulálunk! 

 „Minden szívből szóló karácsonyi 
énekben, a kandalló ropogásában és 
melegében, az ünnepi ebéd közben, a 
beszélgetésben és nevetésben, minden ké-
peslapban, amit egy barát vagy a család 
küldött, minden, amit ebből meghallunk, 
és ami elgondolkodtat bennünket, az 
maga a szeretet.”

Ennek a gondolatnak a jegyében lép-
tek fel tanulóink a Tiszaalpár Nagyköz-
ség Önkormányzata által rendezett kultu-
rális évadzárón. 

A 8. osztályosok méltó módon emlé-
keztek az 1956-os forradalom hőseire ok-
tóber 23-án. Egy rövid részletet mutattak 
be az akkori ünnepi megemlékezésükből. 
A Pál utcai fiúk című musical egyik dalát 
adták elő. Felkészítő: Szőke Éva tanárnő 
volt.

Dömötör István 4.b osztályos tanuló 
Devecsery László:Karácsonyi éj című 
versét mondta el. Majd az osztály A hó-
tündérek tánca című produkcióval állt 
színpadra.  Felkészítő: Borbélyné Me-
gyeri Mariann tanítónő volt.

A 4. a osztályosok kétféle táncos mű-
sorszámmal kápráztatták el a megjelen-
teket. Láthattuk tőlük a pillangók táncát, 
valamint a karácsonyi manók ír táncát is.  
Felkészítőjük volt Novák Lászlóné, segí-
tője Szabó Szilvia 4. a osztályos tanuló. 

Tóth Dávid 8.b osztályos diák Móra 
Ferenc Kincskereső kisködmön című 
művéből adott elő egy rövid részletet a 
Néha a bő ködmön is szorít címmel. Fel-
készítő tanára Suba Jánosné volt. 

Az idei évben is színvonalas, szemet 
gyönyörködtető táncokkal, szívet melen-
gető verssel és prózarészlettel hangolták 
rá tanítványaink a megjelent vendégeket 
a közeledő karácsonyra.

Az egész estén át tartó rendezvényen 
Dömötör Bálint 8.b osztályos tanuló 
konferált, aki   zárásként Aranyosi Ervin 
versével kívánt mindenkinek boldog ün-
nepeket:
„Legyen minden nap karácsony,
minden óra a szereteté.
Legyen Béke a nagyvilágon.
Legyen a szíved mindenkié.” 

Bondár Enikő

Kulturális évadzáró

A hagyományokhoz híven az idén is 
műsorral ünnepeltük a karácsonyt isko-
lánkban. 

A 3. és 7. évfolyamok, a 2. a osz-
tály tanulói valamint a színjátszó szak-
körös gyerekek már hetekkel korábban 
elkezdték a felkészülést,  míg a sok 
fáradtságos próba után végre bemutat-
hatták műsorukat. A meghitt hangulat 
megteremtéséről Dömötör Bálint gon-
doskodott Ady Endre karácsonyi versé-
nek csodálatos elszavalásával. Ezután 
lelkes énekszóval repítettek a gyerekek 
minket Jégországba, hogy a kis hótün-
dér meséjét meghallgathassuk. Baran-
golása közben felébredtek és táncot 
lejtettek a játékos hópihék, életre kel-
ve meneteltek az ólomkatonák, vidám 
szánkózásra invitáltak az utcán sétáló 
emberek. Végül a szereplők énekszó-
val hívták fel figyelmünket a karácsony 
legfontosabb üzenetére, a szeretetre.

A gyerekeket Suba Jánosné, Somo-
di Ida, Ivicz Ivett, Ivicz Lázárné, Ivicz 
Lázár és Kozmáné László Zsuzsanna 
végzte. 

Ivicz Ivett

Karácsony
az iskolában
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Ismét nagy sikert aratott az adventi vásár
2018. december 15-én a Helyi 

Termelői Piac adott otthont az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola adventi 
vásárának. A karácsonyi rendezvény 
ismét a szülők és a gyerekek össze-
fogásából valósulhatott meg, amelyre 
már hetekkel korábban készültek a 
szervezők. 

Ebben az évben 13 osztály vett 
részt az összejövetelen, amelyen sa-
ját készítésű karácsonyi díszekekel, 

étkekkel, nassolnivalókkal, s egyéb 
portékákkal várták az érdeklődőket 
a diákok. Az adományokból befolyt 
összegek az osztálypénzekbe kerül-
tek, amelyek jó célt fognak szolgálni 
az osztálykirándulások alkalmával. A 
szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet mindazoknak, akik hozzájárultak a 
rendezvény sikeres lebonyolításához, 
valamint támogatásukkal segítették a 
gyermekeket!

Az előző év júliusában már bemutat-
tuk az olvasóknak Gujka Kárment, aki 
2018-ban első helyezést ért el a nemzet-
közi bajnokságon muay thai bokszban. 
Az interjú óta eltelt fél évben sikert si-
kerre halmozott a fiatal tiszaalpári lány. 

- Mi történt veled az elmúlt időszak-
ban? Milyen megmérettetéseken vettél 
részt? 

- 2018. októberében kaptam egy le-
hetőséget, hogy indulhatok a Baján meg-
rendezésre kerülő országos bajnokságon. 
Már szeptemberben megkezdtük az in-
tenzív edzéseket, hiszen nem lehetett 
tudni hány ellenféllel kell majd szorítóba 
lépnem és a címért megküzdenem. Ok-
tóber 20-án elérkezett a verseny napja, 
ez egy egész napos rendezvény volt, de 
már reggel 9 órára be kellett mérlegelni, 
de kiderült, hogy az én meccsem a 82. 
mérkőzés, így én 21 órakor léptem a ta-
tamira. Égtem a vágytól, hogy megmu-
tassam június óta mennyit fejlődtem. A 
legkeményebb, legszigorúbb arccal lép-
tem az ellenfelem felé. Menetről menet-
re szereztem meg az irányítást, követve 
edzőim utasításait. Meghatározó volt 
számomra, hogy egy rég kedvelt techni-
kát, a superman ütést ki tudtam vitelez-
ni és ellenfelemet is végleg megtörtem 
vele. Így Baján országos K1 light bajnok 
lettem.

December 8-án Kecskeméten került 
megrendezésre a Hírös harcosok viada-
la, amelyen az indulásom kétséges volt 
a tanulás miatt, de végül megoldottam 
és így egész novemberben is az iskola 
után az edzések kerültek a középpontba. 
Majd megtudtam, hogy az ellenfelem az 
ország egyik legjobb klubjának tagja, 
így még keményebben edzettem, nem 

számított, ha fáradt voltam, ha valami 
fájt, nem érdekelt, ha a hétvégém se volt 
szabad, még jobban akartam bizonyítani, 
elsősorban magamnak, hogy még többet 
tudok kihozni, fejlődni saját magamhoz 
képest, másodsorban a környezetem-
nek, hogy azt mondják: „Igen, ez a lány 
odatette magát. Sokkal ügyesebb, mint 
fél éve volt”. A verseny napján nagyon 
nyugodtnak, higgadtnak éreztem ma-
gam. Hatalmas szurkoló tábor érkezett 
Kecskemétre, ezzel még több energiát 
kaptam és magabiztosabban léptem a 
kötelek közé. Az első gong szótól csak 
én és az ellenfelem volt. Végig tudtam 
a 3 menetet dominálni, sok technikával 
próbálkoztam, de még van hova fejlődni, 
még mindig van mit tanulni, de ez idővel 
és még több munkával megváltoztatható. 
Az utolsó gong szó után nem volt kérdé-
ses a győzelem. Egy ilyen nagyszabású 
gálán is sikerült nyernem. Hatalmas ug-
rás volt magamhoz képest. Elértem a hőn 
vágyott célom, hiszen többen jöttek oda, 
akik már látták a meccsem, hogy meny-
nyit fejlődtem, milyen jó irányba válto-
zott az bunyóm. Felemelő érzés volt szá-
momra ez a gála (is).

- Vannak-e támogatóid (szponzora-
id)?

-  Nincsenek még támogatóim, igaz, 
hogy még amatőr szintű versenyző va-
gyok, de sokba kerül maga az utaztatá-
som, hiszen, ha versenyfelkészülés volt 
édesanyám mindennap vitt és hozott 
Kiskunfélegyházára. Szívesen fogadok 
bármilyen támogatói segítséget! Ezúton 
szeretném megköszönni a polgármester 
úrnak és a testületnek a támogatásukat!

- Gondolkodtál-e rajta, hogy az érett-
ségi után hivatásos sportoló legyél?

- Igen, főleg mostanában, hiszen most 
kell eldöntenem merre is tovább. Még 
mindig a jogi pálya felé húz a szívem, 
de természetesen a sport sem marad ki az 
életemből. Tesiből is érettségizni fogok, 
hiszen nem tudni mit hoz az élet és lehet, 
hogy versenyzőként vagy akár edzőként 
folytatom a muay thait.

Ismét szeretném megköszönni édes-
anyámnak: Gál Karolnak, edzőmnek: 
Nagy Krisztiánnak és az egész KHSE 
csapatának, akik a II. családommá vál-
tak, hogy ott állnak mellettem, biztatnak, 
hisznek bennem a végsőkig. Úgy érzem 
az életem ezzel a sporttal lett teljes. 
Úszok továbbra is, mint cápa az óceán-
ban és keresem áldoztaim, akarom mon-
dani ellenfeleim.

Sikeres évet tudhat maga mögött Gujka Kármen



December 22-én este zenekedvelő 
hallgatóság töltötte meg Jótanács Anyja 
templomunkat, hogy meghallgassa az im-
máron 10. alkalommal megrendezésre ke-
rülő karácsonyi koncertet. Az est állandó 
szereplője, a Jubilate Deo Énekkar idén 
is tartalmas kis műsorral készült. Latin 
nyelvű gregorián énekkel és többszólamú 
karácsonyi népének feldolgozások meg-
szólaltatásával varázsolták elő karácsony 
ünnepének hangulatát.

Igazán nagy öröm volt mindannyiunk 
számára, hogy egy különleges együttes, 
a Gregus Tárogató Kvartett elfogadta a 
meghívásunkat.

Az együttes tagjai: Szabó Sándor (nyu-
galmazott zenetanár, karvezető) és Tóth 
Eszter (szaxofon művész-tanár) a szop-
rán-tárogatót szólaltatták meg, Andrási 
László (klarinét szakos tanár) alt-tároga-
tón, Csuvár Gábor (mérnök, környezetvé-
delmi szakmérnök) pedig tenor-tárogatón 
játszottak.

A 19. század végén megszületett hang-
szercsalád a Shunda és a Stowasser pesti 
hangszer gyárosok jóvoltából rövid időn 
belül óriási népszerűségre tettek szert. 

Sajnos a nagyobb méretű hangszerek a 
tárogató csendre kényszerítési ideje alatt 
(1945 után) tönkrementek, megsemmi-
sültek. Gregus Pál bajai ezermester két 
évtizede vállalkozott arra, hogy a még 
fellelhető, gyakran romos állapotban 
lévő hangszerekről kópiákat készítsen. 
A Gregus Tárogató Együttes 2012-ben 
alakult meg, Gregus Pál hangszer-kópi-
áin játszik. A hangszerek készítője iránti 
tiszteletből vette fel a Gregus nevet. Ilyen 
hangszer-összeállításban egyedüli a vilá-
gon. Célja, hogy a tárogatót hangverseny-
termekben is népszerűsítse. Repertoárján 
különféle műfajú átiratok szerepelnek, de 
az utóbbi két évben kortárs zeneszerzőink 
közül többen is írtak műveket az együttes-
nek.

Előadásukban olyan közkedvelt dal-
lamokat hallhattunk, mint Albinoni híres 
Adagioja, vagy a Muzsika hangja című 
filmből az Edelweiss.

Az együttes egy meglepetésvendéget is 
hozott magával a műsorra. Dömötör Kris-
tóf klarinét és szaxofonművész Kölnből 
érkezett haza. A vendégelőadó az együttes 
élén szólót játszott klasszikus és jazz stí-
lusban is. A közönség lelkes tapssal jutal-
mazta a magával ragadó improvizációt. 

Ezúton mondok köszönetet Kéri Ven-
cel Plébános Úrnak, a Római Szent Fran-
ciska Karitászcsoportnak, valamint Dra-
gon Józsefnek és családjának, akik anyagi 
hozzájárulásukkal lehetővé tették a szín-
vonalas koncert megszervezését. 

Almási-Szabó Tibor
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Karácsonyi koncertre csalogatott a tárogató

A 2018-as év utolsó rendezvénye volt 
a Kulturális évadzáró és Idősek Karácso-
nya, amely december 14-én vette kezde-
tét a Művelődési Házban. Településünkön 
hagyomány, hogy a községi rendezvények 
legnagyobb sikert arató produkcióit egy 
csokorba gyűjtik, s ezeket még egyszer 
bemutatják, s az ünnephez igazítják az 
előadók Karácsony tájékán. Az eseményre 
kicsik, s nagyok is izgatottan érkeztek, a 
Művelődési Ház nagyterme is ünneplőbe 
öltözött e jeles alkalomból. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel ilyenkor az állóhelyek 
száma is korlátozott számban „kapható”. 

Az ünnepséget dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg. A 
színpadra ezután a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda manói varázsoltak kará-
csonyi hangulatot.  Az ovisok műsorát kö-
vetően az ország legfiatalabb tekerőlantos 
zenészét ismerhettük meg Ónodi András 
Máté személyében, aki a Repáruk Dezső 
által készített tekerőn szólaltatta meg a 
karácsonyi dallamokat. Ezúttal hazai kö-
zönség előtt is megmutathatták magukat a 
tiszaalpári Délibáb Bábcsoport tagjai, akik 
a „A Popcsászár új ruhája” című darabbal 
debütáltak a rendezvényen. Később az Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola műsorába 
tekinthettünk bepillantást, előbb a nyolca-
dikosok, majd a negyedik osztályosok mu-
tatkoztak be a színpadon. 

A bemutatók sora ekkor még nem ért 
véget, hiszen az Árpád Nyugdíjas Klub 
tagjai ezen a napon is bepillantást engedtek 
abba, hogyan járják a táncot sétapálcával és 
kalappal a kezükben. 

A műsor második blokkját Bende Lili 
nyitotta, aki ezúttal is szebbnél szebb da-
lokkal kápráztatta el a nagyérdeműt. A Jö-
vőnkért Alapfokú Művészeti Iskola tánco-
sai ezen a rendezvényen is bebizonyították, 
hogy joggal lehetünk büszkék rájuk, mint a 
magyar néptánc jeles képviselőire.  

A program végéhez közeledve léptek 
színpadra a Bársony Mihály Népdalkör 

tagjai, akik ünnepi műsorukban hangszeres 
kísérettel adtak elő olyan tradicionális ka-
rácsonyi dalokat, mint például az Ave Ma-
ria. A délután egyik legjobban várt fellépői 
a Tihanyi Vándorszínpad tagjai: Tihanyi 
Tóth Csaba és Bognár Rita voltak. A mű-
vész házaspár oprettshowjában felhőtlen 
fülbemászó dallamokkal, humorral és tánc-
cal szórakoztatták a közönséget.

A rendezvényt állófogadás zárta.

Színes programkavalkád az évadzárón
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Tavaszváró
szemétszedés!

Február 10-én, 10 órakor a Tele-
pülésünkért Egyesülettel karölt-
ve szemétszedést szervezünk a 
holtág mentén. Találkozó a régi 

Halászcsárdánál! Várunk minden-
kit egy közös megmozdulásra a 

környezetünkért.

2018. december 23-án este karácsonyi 
hangulat fogadta azokat, akik felkeresték 
a CBA parkolóját. Az érkező látogató-
kat az egyesület tagjai meleg italokkal 
(forralt bor, tea) és finom étkekkel (pa-
lacsinta, kolbász, stb.) látták vendégül. A 
parkolóban felállított karácsonyfa és bet-
lehem melletti téren bemutatta kézimun-
káit Almási Mária is, aki mellett Marsáné 
Aranka tartott kóstolót az általa készített 
különleges lekvárokból. A hangulat foko-
zásaként a hangszórókból muzsika szólt, 
ami mellett Baranyi János is meglepetés-
sel készült az egybegyűlőknek, hiszen 
hegedűjén szólaltatta meg a klasszikus 
ünnepváró magyar nótákat.  

Még novemberben indult a Tele-
pülésünkért Egyesület adománygyűjtő 
kezdeményezése, melynek helyszínéül a 
tiszaalpári CBA szolgált. Ide várták több 
héten keresztül az adományokat, melyek 
főként játékokból és tartós élelmiszerek-

ből álltak. Ezek az felajánlások kerültek 
kiosztásra a helyi rászoruló családoknak 
december 24-én. E kezdeményezés mellé 
állt Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő is, aki unokáival együtt szintén 

részt vett a 24-i eseményen, amelyre ő 
is csomagokkal érkezett. A Településün-
kért Egyesület ezúton mond köszönetet 
mindazoknak a személyeknek, akik ado-
mányokkal segítették munkájukat. 

A Településünkért Egyesület karácsonyi programjai

Köszönetnyilvánítás
Köszönetüket fejezzük ki mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,

szomszédoknak, valamint a Nyugdíjas Baráti Kör tagjainak,
akik szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk

KÁLMÁN PÁLNÉ PAKSI ZSUZSANNA
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.

A gyászoló család
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Évadzáró mulatság az Árpád Nyugdíjas Klubban
December 15-én évadzáró mulatság ke-

retében intettek búcsút a 2018-as évnek az 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai. Elő-
ször Szilágyi Ferenc, a klub helyettes vezető-
je köszöntötte az egybegyűlteket, majd felso-
rolta azokat az eseményeket, amelyek a klub 
életében fontos szerepet játszottak az óévben. 
A beszámolóból megtudhattuk, hogy minden 
hónap tartogatott valamilyen rendezvényt, 
amelyen „meg kellett jelennie” a klubtagok-
nak. Ilyen volt a januári farsangi mulatság, 
a márciusi nő és férfi nap, és a majális is. A 
2018-as évben ünnepelte a Klub fennállásá-
nak 25. évfordulóját, amelyen az Országy-
gyűlés alelnöke: Lezsák Sándor is részt vett. 
A nyári poroszlói kirándulás után, az ősz fo-
lyamán is több meghívás érkezett a környék-
béli településekről a klub felé, amelyeknek a 
tagok örömmel tettek eleget. A konferanszié 
a programok ismertetése után minden klub-
tagnak személyesen köszönte meg a 2018-as 
évben nyújtott segítségét. 

Az évadzáró összejövetel ünnepi műsorá-
ban először Kovács Sándorné, majd Balogh 
Károlyné üdvözölte a megjelenteket egy-egy 
verssel. Ezt követően az ifjú generáció tagjai 
közül Popper Réka egy mesével, majd Mi-
cheller Berzsián egy verssel készült a publi-
kumnak. Természetesen a humor sem marad-
hatott ki a programból, ezúttal Kása Andrásné 
és Kiss Jánosné mutatta be, hogy mi történik 
akkor, ha egy úri és egy parasztasszony talál-
kozik a buszmegállóban. Zene és tánc nélkül 
nincs mulatság, tartja a mondás, ez ezúttal 
sem volt másként, hiszen Kovács Sándor ci-
terán alapozta meg a jó hangulatot, ami után 
megérkeztek a Klub táncosai is kezükben 
egy-egy sétapálcával, s megmutatták, hogy 
ők nyugdíjas éveikben is vidáman járják a 
charlestont. A műsort közös énekszó zárta, 
amely keretében felcsendültek a jól ismert 
karácsonyi melódiák.

 A fellépéseket követően a vezetőség egy-

egy ajándékkal köszönte meg a támogatóknak 
az előző évi segítségnyújtásukat.  A köszön-
tések sora ekkor még nem ért véget, hiszen a 
Klub táncosai egy-egy szál sárga rózsát adtak 
át Kiss Jánosnénak, aki segítségükre volt a 
charleston koreográfiájának elsajátításakor. 

Szilágyi Ferenc is készült, természetesen ő is 
megajándékozta a klubvezetőt, ezzel köszön-
te meg a 2018. évi munkáját.  Ezt követően jó 
hangulatú vacsorával és késő estig tartó mu-
latozással zárta az évet az Árpád Nyugdíjas 
Klub.

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt La-
kosságot, hogy 2019. január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes 
fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a 
gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Időpont 2019. január: 29. 2019. február: 26.

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-

kötési szándékukat minél előbb jelezzék 
a plébániákon.

- Keresztelési lehetőségek: Alpári 
templomban január 12. szombat 10:00 
Újfalui templomban  január 19. szombat 
10:00

-  Hitéleti statisztikai adatok 2018.év

Alpár              Újfalu          Zárda
Keresztelés 11 11 -
Elsőáldozás 5 3 2
Házasságkötés 1  1 3
Temetés   40 22   -
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2019-TŐL HORGÁSZ
IGAZOLVÁNY HELYETT:
JÖN A HORGÁSZKÁRTYA

A Magyar Országos Hor-
gász Szövetség (MOHOSZ) 
Választmányának egyhangú 
döntése alapján a horgász re-
gisztráció teljesítésével egyi-
dejűleg, már 2018 szeptember 

1-jétől elérhető lesz a Magyar Horgászkártya, amely 2019. 
január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papír 
alapú horgász igazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi 
elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és 
gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és 
az adminisztrációt. Az ellenőrzés és az azonosítás egysze-
rűsítéseként vezeti be a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát.

Információ, személyes regisztráció és
kártyanyitás

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

Az óévvel együtt elbúcsúztatták a Nyugdíjas Baráti Kör vezetőjét is
2018. december 29-én együtt ünnepel-

ték, s búcsúztatták az óévet a Nyugdíjas 
Baráti Kör tagjai. Az év végi rendezvényt 
Kiss Imre klubvezető nyitotta meg, aki 
először köszöntötte az egybegyűlt ven-
dégsereget, akik között a település vezetői, 
támogatók, a helyi klubok meghívottjai és 
természetesen a klub tagjai foglaltak he-
lyet. A klubvezető összegzést tartott az el-
múlt esztendőről, s azokról a programok-
ról, amelyeken 2018-as évben részt vettek 
a klubtagok. Név szerint is megköszönte 
a támogatók és a tagok segítségnyújtását, 
akiknek hálája jeléül egy-egy ajándékot 
is átadott. Ezt követően megkezdődött az 
ünnepi műsor, először az óvodás Kővágó 
Tamara lépett a mikrofon elé, s szavalt 
egy ünnepi verset. Majd megérkeztek a 
negyedik osztályosok is, akik táncukkal 
elbűvölték a közönséget, felkészítőjük 
Novák Lászlóné volt.  Ezen a rendezvé-
nyen is meghallgathattuk Csernák Eme-
sét, aki újabb izgalmas mesét osztott 
meg a hallgatósággal. Őt követően több 
klubtag is verssel örvendeztette meg a 
nagyérdeműt. A színpadon megkezdődtek 
a gyors előkészületek, hiszen a Baráti Kör 
népes énekkara ismét összegyűlt, hogy 
hangszeres kísérettel együtt adhasson elő 
dalokat. A műsor zárásaként cigány táncot 

láthattunk a Baráti Kör hölgyeitől, akik a 
jó hangulaton felbuzdulva megragadták a 
klub vezetőjét, Kiss Imrét, akit bevontak a 
terem közepére, ahol a klubtagok kör ala-
kot formáztak, megfogva egymás kezét, s 
elkezdték énekelni, hogy „Azért vannak 
a jóbarátok…”. Megható pillanat volt ez 
nem csak a klubtagoknak, hanem a vendé-
geknek is, hiszen Kiss Imre ezzel a rendez-
vénnyel köszönt el, s adta át a Nyugdíjas 
Baráti Kör vezetését Fricska Jánosnénak. 
Az új klubvezető egy humoros kis aján-
dékkal adta Kiss Imre tudomására, hogy 
„próbáljon meg lazítani”. Aki a meglepe-

tést megköszönte, majd azt mondta, hogy 
úgy érzi „kétszer ment nyugdíjba, egyszer 
a katonaságtól, egyszer pedig a klubtól”. 
Azonban megígérte, hogy természetesen 
a továbbiakban azért a háttérből segíti az 
új vezető munkáját, de elsősorban a pihe-
nésre fókuszál. Hamarosan elérkezett a 
vacsora ideje, ami után megkezdődött a 
tánc, ahol a talp alá valót ifj. Barna Sán-
dor és Szepesi István szolgáltatta. Miután 
mindenki jól kimulatta magát megérkezett 
a pezsgő is, a hagyományokat betartva 
mindenki koccintott, s kívánt egymásnak 
boldog új esztendőt.
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Megindulhat a kültéri kézilabdapálya kivitelezése
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a TAO-programon keresztül még 2017 májusában megpályázott kültéri kézilabda megva-

lósítához szükséges utolsó hiányzó összeg is  megérkezett a kézilabda-szakosztály számlájára. Így megkezdődhetnek a konkrét 
egyeztetések a kivitelezővel. A pálya több mint 960 négyzetméter öntött gumiból fog készülni a volt kenyérgyár melletti telken, és 
várhatóan ez év júniusáig átadásra kerül. Az előzetes tervek szerint a pálya nemcsak a kézilabdásoknak fog örömet szerezni, hanem 
az általános iskola diákjainak is, illetve azon sportolni vágyóknak, akik röplabdázni vagy teniszezni szerettek volna, de azt megfe-
lelő hely híján eddig nem tehették meg.  
Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, a támogató cégek vezetőinek és könyvelőinek önzetlen segítségét és ki-
tartó munkáját. Zsigó Ferenc

Véget ért az őszi szezon
Az OTP Bank Bozsik-Programban szerep-
lő csapataink (U-7; U-9; U-11; U-13) ré-
szére  a teremben folytatódnak az edzések, 
amíg tart a „teremszezon”. 
Több tornán vettek és fognak részt venni 
utánpótlás csapataink a tél során is, mely-
ből, többet is Tiszaalpár rendez majd meg.

2018. december 16-án rendezte meg a 
Tiszaalpári SE az OTP Bank Bozsik-prog-
ram Futsal tornát, U-11-es és U-13-as kor-
osztályban, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola sportcsarnokában. 

Magas színvonalú volt mind a szerve-
zés, mind a csapatok által lejátszott mér-
kőzések.
Az U-11-es csapatok délelőtt, míg az 
U-13-as csapatok délután mérték össze 
erejüket.
Délelőtt a hazai tiszaalpári csapat mellett, 
a Hirös-Ép U-11-es csapata és a KLC-
KTE, illetve a Kecskeméti Labdarúgó 
Akadémia 2-2 csapata mérte össze erejét.
Délután, az U-13-as korosztályban is az 
előbb említett egyesületek képviseltették 
magukat, hasonló leosztásban. 

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni 
ifjú labdarúgóinkat és biztatnák őket, sok 
szeretettel várnak minden kedves szurkolót!
U-14-es csapatunk a megszerzett 13 pont-
jával, az 5. helyről várva kezdi el a felké-
szülést a tavaszi szezonra.
________________________________
Ifjúsági csapatunk részére is megkezdődik 
a felkészülés a tavaszi szezonra, melynek 
folytatását a 7. helyről várja.
________________________________
Felnőtt csapatunk a 7. helyről várja a ta-
vaszi folytatást és kezdi el a felkészülést.
Március 9-én a Vasutas SK lesz az ellenfe-
lük, hazai pályán.
________________________________
Kézilabda csapatunka 9. helyen zárta az 
őszi szezont.
Innen folytatják majd a tavaszi szezonban, 
remélhetőleg minél több jó eredményt 
elérve.

________________________________
Idén télen is több teremlabdarúgó torna 
került és kerül megrendezésre, amelynek 
helyszíne a tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornaterme.
Sok szeretettel várnak minden jelentkező 
csapatot, a szervezők!

2018.12.08.
VI. Huligánok Kupa végeredménye:
I. Pandur FC (Szabadszállás), II. Derby 
(Kiskunfélegyháza), III. Ördögök (Tisza-
alpár), IV. Stiffhaus (Szajol)
Gólkirály: Marushka Vitaly (Pandur FC)
Legjobb kapus: Túri Zsolt (Ördögök)
Legjobb játékos: Pintyi Roland (Pandur 
FC)

2019.01.05.
XVII. Barátság Kupa végeredménye:
I. Pandur FC, II. Szabó-Team, III. Ördö-
gök, III. B-Oldal

2019.01.19. VII. MATIC Kupa
Jelentkezés:
Kulmann Attila, +36 30 604 8856

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

SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN A TISZAALPÁRI SPOR-
TEGYESÜLET, LABDARÚGÓ, KÉZI-
LABDA ÉS SAKK SZAKOSZTÁLYÁ-
NAK MINDEN EGYES TAGJA! 

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

U-19-es  teremtornát rendezett a Tiszaalpári SE, 2018. december 22-én.

A hazaiak két csapata mellett még a Nyárlőrinci LSC, az FTSI, a Kunszállás SE és a 
Lakiteleki TE csapata szerepelt a tornán, melyet nagy örömünkre a haza Tiszaalpári SE 
„1”-es csapata nyert meg.



           2019. január                                                               13. ol dal

a Matic Kft. munkatársakat keres a következő
pozíciókba

Beszerző:
- legalább középfokú végzettség

-gyártókörnyezeti beszerzési tapasztalat

Minőségbiztosítási szakember
- minimum 3 év szakmai gyakorlat

- legalább középfokú végzettség 

Hegesztő
- szakirányú végzettség
- műszaki rajz ismerettel

Csiszoló
- hasonló területen szerzett tapasztalat

Jelentkezni a hr@matic.hu e-mail címen, vagy a
Matic Kft-nél (Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.) leadott 

fényképes önéletrajzzal lehet.

Érdeklődni: 06 76 424-015/103 mellék

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

VIII. Lakodalmi zenekarok és 

találkozójára
Valentin nappal egybekötve

2019. 02. 16
Helyszín:     Tiszaalpár Árpád Fejedelem Általános

Belépődíj:  4.500,- Ft   (amely tartalmazza az aperitif
ragulevest, sültes tála

Tombola a helyszínen vásárolható.
Hangulatról gondoskodnak:

Ifjú Kósa Zenekar 

Jegyek megvásárolhatók elő
Víglásiné Tóth Andinál (Tiszaalpári 
és Tóth István szervezőnél 
az alábbi telefonszámon jegyek 

 06-20/409 54 00

           
M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

. Lakodalmi zenekarok és 
vőfélyek  

találkozójára,  
Valentin nappal egybekötve

16-án 18 órai kezdettel.
aalpár Árpád Fejedelem Általános

Tornacsarnoka 
Ft   (amely tartalmazza az aperitif

ragulevest, sültes tálat, házi jellegű rétest)
Tombola a helyszínen vásárolható.

Hangulatról gondoskodnak: a vőfélyek és a fellép
Unicum Band  Premier

Jegyek megvásárolhatók elővételben:  
Tiszaalpári Háztartási Bolt) 

az alábbi telefonszámon jegyek megrendelhetők február 07-ig:
20/409 54 00

           
M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

. Lakodalmi zenekarok és 

Valentin nappal egybekötve
n 18 órai kezdettel.

aalpár Árpád Fejedelem Általános Iskola                    

Ft   (amely tartalmazza az aperitifet, tárkonyos 
ű rétest)

Tombola a helyszínen vásárolható.
és a fellépő zenekarok

Premier Zenekar

ig:
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Papp Húsüzletek
januári akciója

Sertés máj          200 Ft/kg
Darálthús          790 Ft/kg
Sertéscomb          980 Ft/kg
Sertés karajcsont         250 Ft/kg
Sertés csontnélküli karaj 1240 Ft/kg

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
mindkét üzletünkben!

Mézzel óvja egészségét!

Termelői méz kapható!
Akác méz:  1800 Ft/üveg
Ámorakác méz: 1400 Ft/üveg
Selyemfű méz: 1400 Ft/üveg
Repce méz:  1100 Ft/üveg
Napraforgó méz: 1100 Ft/üveg

Nettó  tömeg: 950 g/ üveg

Érdeklődni:  Papp Emese
Tiszaalpár, Zrínyi M.u.14.

Tel.: 06 30 897 1917
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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.

* A Nyugdíjas Baráti Kör klubvezetőt ke-
res januártól. Érdeklődni Kiss Imrénél lehet a 
76/421-672-es telefonszámon!

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

* Albérlet kiadó! Igényesnek: három szoba, 
fürdőszoba. Gázkonvektor fűtéssel. Érd.: 06-
30/300-4387

* Eladó használt, világos színű 2 ajtós sze-
rény kis hibával 6000.- Ft, rekamié 1 személyes 
kis hibával 6000.-, ágyneműtartó megegyezés 
szerint. Tiszaalpár, 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 felújított, 
3 szobás, központi fekvésű családi ház eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 06/30/624-1068

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

* Elektromos kerékpár új állapotban, fali tö-
rölköző szárító új, termosztát új eladók. Továb-
bá centrifuga, gyümölcscentrifuga, bőr cipők és 
csizmák eladók. Tel 30/573-3750 érdeklődni 16 
óra után.

* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 
1. szám alatti bádogos, minden nemű bádogos 
munkát vállal kedvező áron, rövid határidővel. 
Tel: 06 70 429 9146

* 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

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

* 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 bútorozott 
családi ház. Tel.: 30/253-84-69.

* Eladó: hagyatékból maradt kihúzható 
rekamié két fotellel (15.000 Ft). Kihúzhatós 
rekamié két fotellel és két székkel (30.000 Ft). 
Három részes szekrénysor (10.000Ft) Érdek-
lődni 17:00 után. Tel: 76/424-293

* 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 Damjanich 
utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség talál-
ható emellett külső konyha, garázs és disznóól 
is van az épülethez. Az irányár megegyezés 
szerint. Érdeklődni:70/361-53-77

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

* Eladó Metabo Flex 2000 W-os új állapot-
ban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-Ft. Érd.: 
30/601-0608

* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűzhely. 
Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy kis fordulatos villanymotoros 
köszőrűgép. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db sertésszállító ketrec. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 
30/335-74-73

Akiket nagyon vártunk: 
Csernák Benedek (Anyja neve: 
Medek Brigitta), Kotócz Irma 
Júlia (Komoly Cecília), Gyulai 
Bianka (Jakab Kitti), Kaló Hanna 
Noémi (Szűcs Viktória), Kelemen 
Rudolf (Kátai Eleonóra Katalin)

Akiktől búcsúztunk: Pelles 
Sándor (1974), Ádám Józsefné 
(1929), Keskeny László (1957), 

Ajtai Tiborné Rafael Aranka 
(1950), Nagy György (1940), 
Hucz Sándor (1977), Id. Győri 
László (1926), Fazekas Péter Pál 
(1961), Kálmán Pálné Paksi Zsu-
zsanna (1951), Bontovics Sán-
dorné Simon Zsuzsanna (1960), 
Szabó Béláné László Erzsébet 
(1938), Rácz Mihályné Nagy Ilo-
na (1954)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

szakács, felszolgáló, takarító,
kertész.

A jelentkezési dokumentum:
fényképes önéletrajz, amelyet az

info@nepfolakitelek.hu e-mail címre
küldhet meg vagy leadhat az

Intézmény portáján.
Kérjük, jelentkezésében adja meg,

hogy melyik munkakör érdekli.



16. oldal                                                            2019. január

Új fejezet nyílhat Tiszaalpár helytörténetében

Legyen ez a cikk jövőbe mutató, tájé-
koztató jellegű, és adjon hitet azoknak az 
alpári és újfalusi lakosoknak, akik tényleg 
szívből szurkolnak azért, hogy Tiszaalpár 
történelmi múltját az eddigieknek sokkal 
részletesebben megismerhessük és pre-
zentálni tudjuk azt az idelátogató turis-
táknak is. 

Akik az eddigi öt helytörténeti előa-
dás valamelyikén már részt vettek hall-
hattak arról az örvendetes hírről, mely 
szerint nagyon valószínű, hogy sikerülni 
fog feltárni Alpár egy nagyobb korsza-
kának hiteles történetét. Ez a korszak rá-
adásul nem is akármelyik, ha úgy tetszik 
a legrégibb őskori fejezet a kőkorszak, 
azon belül is annak vége, az ún. újkőkor-
szak, más néven neolitikum (kb. Krisztus 
előtt 4500). Az eddigi legrégebbi kor, 
mely a jelenben is Alpár arculatát adja, 
ha úgy tetszik, a bronzkor volt, azon belül 
is annak középső szakasza (Kr.e. 1800). 
És bár egy-egy múzeum pincéjében el-
fekvő alpári származású leletünk eddig is 

létezett a kőkorszakból, azért a mostani 
fejezet nagyban különbözik jelentőségét 
tekintve. Ugyanis az eddig ismert leletek 
nagyrészt a földvárról származtak szór-
ványos jelleggel. A tavalyi év második 
felében tett terepbejárás alkalmával azon-
ban megerősödni látszik egy az alpári ha-
tárban csak nagyon kevesek által ismert 
földdarabka szerepe, melyen az előzetes 
jelek szerint kőkorszaki leleteket sikerült 
begyűjteni. A leletek között többnyire 
az ún. pattintott kövek szerepelnek nagy 
számban, melyek (a fémet még hírből sem 
ismerő) az akkori emberiség csúcstechni-
kájának számító kőeszközök megmun-
kálása közben keletkeztek. Ezen kicsiny 
kőzetdarabkák legalább 7 féle, igen spe-
ciálisnak mondató kőzetből állnak, me-
lyek gyakorlatilag mindegyike Alpártól 
távoli helységekből lett kitermelve (eddig 
a Mátrából és Tokaj hegyeiből származó 
darabokat sikerült pontosan azonosítani). 
A közhiedelemmel ellentétben az egykori 
ősemberek első szúró, vágó szerszámai 

nem akármilyen kőzetből készülhettek. 
A pattintott kövek mellett sikerült kőkor-
szaki használati eszközöket, illetve azok 
megmaradt darabjait azonosítani, köz-
tük egy csiszolt kőbalta darabot és egy 
háromszög alakú valószínűleg magok 
törésére használt eszközt. A begyűjtött 
leletek között akadtak még cserépdara-
bok is, melyek némelyike az ún. alföldi 
vonaldíszes kerámiák népének alkotásai 
lehettek, mely tény, szintén erősíti a pat-
tintott kövek és csiszolt eszközök tény-
leges újkőkorszaki dátumozását. A talált 
leletek mindegyike bejelentésre került az 
illetékes múzeumnak, akik az idei év fo-
lyamán további hivatalos intézkedéseket 
terveznek, hogy ennél sokkal többet meg-
tudhassunk az adott területről. 

Eddig úgy ismerhettük Alpár legré-
gebbi történelmi fejezetét, hogy a középső 
bronzkor előtt és után 1500 évvel nem 
telepedtek meg emberek a mai Alpáron. 
Ez az új felfedezés fényében gyökeresen 
megváltozhat, minden esélyünk megvan 
a bizakodásra. Az új lelőhely jelentősé-
gét tovább fokozza az a tény, hogy úgy 
néz ki érintetlen területről van szó, mely 
ráadásul nem hordozza az adott korsza-
kot követő későbbi tipikusnak mondható 
korszakok nyomait. Magyarán és egysze-
rűen mondva kristálytiszta kőkorszaki le-
lőhelynek tűnik. A további kutatásokhoz 
még legalább 8 hónap szükséges, mely-
nek számos nyomós oka van. Az esetleges 
és nyilvánossá tehető új információkról 
olyan hamar értesíteni fogunk mindenkit, 
ahogy az lehetséges. További jó hír, hogy 
a múzeummal való előzetes egyeztetés 
alapján úgy néz ki, hogy a leadott kőkor-
szaki leletek visszakerülhetnek Alpárra és 
méltó körülmények között elhelyezésre 
kerülhetnek a faluházban, melynek felújí-
tási tervei folyamatban vannak.

(Viszonylag ritkának számít, hogy 
egy kőkorszaki lelőhelyen ennyi féle kü-
lönböző kőzet forduljon elő. Ez már ön-
magában is arról tanúskodik, hogy az itt 
letelepedett egykori ember bizony kiter-
jedt kereskedelmi kapcsolatokkal rendel-
kezett.)

Zsigó FerencFotók: Pásztorné Halász Orsolya (ezúton is köszönet a profi képekért)


