
Immáron 8. alkalommal szórakoz-
tatták az egybegyűlteket a lakodalmas 
zenekarok és vőfélyek Tiszaalpáron. 
A Valentin napi rendezvénynek a 
hagyományokhoz híven az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tor-
nacsarnoka biztosította a helyszínt. 
A mulatságra 2019. február 16-án 
került sor, amelyre ezúttal 19 vőfély 
érkezett, többek között Bács-Kiskun, 
Csongrád, valamint Jász-Nagykun 
Szolnok megyékből. A határon túl-
ról, a Vajdaságból is érkeztek e jeles 
szakma képviselői az eseményre. A 
szebbik nem között is egyre népsze-
rűbb eme hivatás, az idei bálban 
már három hölgy mutatkozott be a 

közönségnek. A vigasságon 3 zenekar: 
az Ifj. Kósa Zenekar Csanytelekről, a 
Zengő Együttes Nagykőrösről, illetve 
az apátfalvi Premier Zenekar húzta a 
talp alá valót a közönségnek. 

Az est során felszolgált finom 
menüt a Tiszatáj Vendéglő biztosí-
totta, ami tárkonyos ragulevesből, és 
sültestálból állt. A vacsora után ter-
mészetesen a desszert sem maradha-
tott el, amely idén is a házi rétes volt, 
amit a tömörkényi Csabi Cukrászda 
készített el. 

A rendezvényen működtetett büfé 
bevételéből az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola diákjait támogatták 
a szervezők.

 A szervezők ezúton mondanak 
köszönetet az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Szülői Munka 
Közösségének a büfében való 
helytállásért, emellett köszönet illeti 
a Tündérbirodalom Virágüzletet a 
kitűzőkért és a virágokért! Emellett 
minden támogatónknak köszönjük a 
felajánlott tombolatárgyakat!

Valamint köszönjük vendége-
inknek, hogy megtisztelték a ren-
dezvényt és hozzájárultak az est jó 
hangulatához. 

Nagy tisztelettel:
Tóth István

 tiszaalpári vőfély, szervező

Teltház volt a Vőfélybálon az idén is
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Tiszaalpári Hírmondó

Fotó: Kaszab Tibor
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A Katedra Középiskola 
„Dimenziók”” címmel hirdetett 
képregény pályázatot az általános 
iskolás és középiskolás korosztály 
részére. 

Az immár 15 éve megrendezett kép-
zőművészeti verseny célja, a tehetséges 
és kreatív diákok felkutatása, rajzi, 
grafikai felkészültségének megis-
merése és értékelése.

A képregények rendkívül népsze-
rűek a fiatalok körében. Az iskola inter-
netes portálján is meghirdetett pályáza-
tra a megye 14 iskolájából 91 pályamű 
érkezett. 

A kiállított lapokon a gyermeki 
fantáziát tükröző változatos képkockák 
álltak össze változatos cselekményekké. 
A pályaművek témája szabadon válasz-
tható volt ezzel önálló, minden tekintet-
ben egyéni alkotómunkára ösztönözték 
a pályázó fiatalokat. A technikai kivi-
telezés is változatos képet mutat, így a 
grafikai és festészeti technikák mellett 
a nagyobbak a számítógépes digitális 
eljárásokkal is kísérleteztek.

A pályaművekből 2019. február 
08-án 15.00 órától kiállítást rendeztek 
a Katedra Középiskolában, ekkor került 
sor a legjobb pályaművek díjazására is. 
Iskolánk felső tagozatos tanulói közül 
többen indultak alkotásaikkal, akik 
közül idén is lett díjazottunk.

Bende Dorina 8.a osztály 3. díj

A képregény kiállítást megnyi-
totta és értékelte Lovas Tibor grafi-
kusművész, a Katedra Középiskola 
művészeti szakvezető tanára. A díjakat 
dr. Király László a Katedra Iskolai 
Alapítvány Felügyelő Bizottságának 
elnöke adta át. 

A pályaművek megtekinthetők az 
iskola virtuális diákgalériájában is a 
www.katedra-iskola.hu weboldalon.

Gratulálunk a fiatal tehetségnek!
Szőke Éva

Dimenziók - Képregény kiállítás a
Katedra Középiskolában

„ Újra távozik a hűvös február,
Itt a farsang, amit mindenki várva vár!
Gyerünk pajtások! Öltözzön fel mindenki!
Legyen itt hercegnő, pompon lány és zord jeti!
Táncolva búcsúztassuk el végre a telet,
Legyen ez a nap, amikor minden gyerek nevet!”

Iskolánkban 2019. február 15-én far-
sangi projektzárónapot rendeztünk. 

A farsangi műsorban alsó és felső 
évfolyamokon is változatos, ötletes 
jelmezeket és színes produkciókat mutat-
tak be tanulóink, melyeket zsűri értékelt 
a különböző kategóriákban.  A szülők 

és tanárok is jelmezt ölthettek, melyek 
közönségszavazás által kerültek díjazásra.

8. osztályos végzős tanulóink 
búcsúprodukciói által megható és 
vidám pillanatokat egyaránt átélhettünk. 
Minden gyermek a Diákönkormányzat 
ajándékaként édesség, a Szülői Közösség 
felajánlásaként egy-egy fánkjutalom-
ban részesült. Ezen kívül a legötletesebb 
jelmezek, produkciók versenyében a 
nyertesek értékes ajándékokat vehet-
tek át a Diákönkormányzat és iskolánk 
támogatásával.

A tombolasorsolás izgalmas percei 
után a tanulók diszkó keretében, vidám 
táncukkal búcsúztatták a telet.

Köszönjük a tombolafelajánlásokat 
a szülőknek, a Szülői Közösségnek, 
a magánszemélyeknek, a vál-
lalkozóknak és vállalkozásoknak, a 
Diákönkormányzatnak, melyekkel a gyer-
mekeknek örömet okoztak.

A farsangról készült képek és videók 
megtekinthetők a www.alpariskola.hu 
internetes oldalon.

Kalmárné Palásti Mónika

FARSANG



A mi óvodásaink tudják, hogy a 
farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 
tart, és vidáman, jókedvűen, mókázva 
jelmezbe öltözve a tél búcsúztatását a 
tavasz köszöntését jelenti.

A bálat megelőző napokban farsangi 
verseket, mondókákat, énekeket, tréfás 
csujogatók tanultunk és gyakoroltunk. 
A közvetlen környezetük a folyosó a 
csoportszoba díszítése, dekorálása is 
mind a farsang, a jelmezbál, hangulatát 
árasztotta és a ráhangolódást segítette 
elő.

A gyermekek ismereteit bővítettük, 
színesítettük a farsangi néphagyomán-
yaink és más kultúrák télbúcsúztató 
szokásainak megismertetésével. 

Ebben az évben csoport szintű, 
egyéni beöltözős jelmezbálat rendesz-
tünk. Elérkezett a várva-várt nap, a 
farsangi ünnepség ideje. Ezen a napon 
felfokozott érzelmi állapotban jöttek a 
gyerekek óvodába, nagy izgalommal 
készülődtek, hogy végre azzá „vál-
tozhassanak” amik lenniszeretnének. 
A jelmezek egyediek, mókásak, ötle-
tesek voltak. Igazi karneváli hangulatot 
varázsoltak elénk. Még felsorolni is 
nehéz, akadt itt boszorkány, nyuszi, 

katicabogár, pillangó, tűzoltó, bohóc, 
pókember, stb. Seprűt táncoltattunk, 
lekvárnyaló versenyt rendeztünk, tán-
coltunk, mókáztunk így ezután minden-
ki jól mulatott. Persze a nézőközönség 
most se maradhatott el. Kisorsoltuk, 
hogy ki melyik csoportnak mutatja meg 
vidám, mókás jelmezeit és szórakoz-
tatja egy kis műsorral. A közönségünk 
nagy tapssal jutalmazta a produk-
ciónkat. Visszatérve csoportszobánkba 

a szépen terített asztalon ott illatozott a 
finom farsangi fánk, amelyet az egyik 
kis óvodásunk mamája ajánlott fel szá-
munkra. A farsangi bál elmaradhatat-
lan kellékéről, a tomboláról a szülői 
munkaközösségünk gondoskodott egy 
kis meglepetés csomag formájában.

Ez a tél búcsúztató, tavasz köszöntő 
délelőttünk vidáman, nagyon jó hangu-
latban telt el.

Zsígó Józsefné óvodapedagógus
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Katica csoport farsangi mulatsága
2019. február 21.

A legkisebbek farsangja a Tulipán és Pillangó Családi Bölcsődében
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Alpári Tisza Horgász Egyesület 2018. évi beszámoló közgyűlése
Ismét megtartotta éves közgyűlését 

2019. március 3-án az Alpári Tisza Hor-
gász Egyesület a tiszaalpári Művelődési 
Ház nagytermében. A 9 órakor kezdődő 
közgyűlést Barta Lajos, az egyesület 
elnöke nyitotta meg, majd tájékozta-
tást adott arról, hogy a megjelentek lét-
száma miatt az ülés határozatképtelen. 
Ezek után szavazásra bocsátotta, hogy 
tartsunk-e várakozási szünetet, vagy 
elkezdődjön a közgyűlés. Ezt követően 
már létszámtól függetlenül a határozat-
képes közgyűlés 68 megjelent taggal 
elkezdődhetett.

A közgyűlésen megjelent tagokat és 
meghívott vendégeket Barta Lajos kö-
szöntötte, majd ismertette a napirendi 
pontokat, javaslatot tett a jegyzőkönyv-
vezető, a hitelesítők és a közgyűlés leve-
zető személyére. Szavazás után a napi-
rendi pontok szerint az egyesület 2018. 
évi munkájáról számolt be az elnök. A 
beszámoló elején megemlékeztünk az 
elmúlt évben elhunyt horgásztársakról, 
ezután az előző évben elvégzett mun-
kák, a versenyeken, társadalmi esemé-
nyeken történő részvételek, az ezekkel 
kapcsolatos tények lettek ismertetve. 
2018-ban is lehetett horgászvizsgát 
tenni, az ezekkel kapcsolatos tapaszta-
latokról is tájékoztatást kaptunk. 2019-
ben is lehet horgász vizsgát tenni, 10 fő 
jelentkezés esetén, legkorábban április 
hónapban kerülhet erre sor.  Az egyesü-
letet érintő eredmények, problémák is 
szóba kerültek. Felelevenítettük a tava-
lyi évben történt telepítéseket, a Holt-
Tiszán és más vizeken elért halfogási 
átlagot, amely az előző évihez hasonló 

átlag lett, bár elég sok fogási napló még 
nem, vagy máshol lett leadva. Az egy 
főre eső fogás a leadott fogási naplók 
alapján, 16 kg volt. Panaszok mellett 
természetesen a gyenge fogás változat-
lanul fennmaradt. Megemlítésre kerül-
tek az egyesület által, a 2019-es évben 
lebonyolításra kerülő rendezvények. is 

Szóba került a kormorángyérítés, a 
vízparti szemét elhelyezésének problé-
mája. Szintén visszatérő probléma a be-
húzásos horgászat. A Holt-Tisza bérleti 
szerződésének lejáratát követő tervek-
ről is értekeztünk. Emellett a vízparti 
környezet egyes szakaszainak elhanya-
goltságáról, a veszélyes fák sorsáról és 
a fásítás lehetőségéről, valamint a te-
lepített illemhelyek hiányáról is együtt 
gondolkodtunk. 

Harmadik és negyedik napirendi 
pontjaink az eszközvásárlási tervezet, 
a zárszámadás és vagyonmérleg ismer-
tetése, 2019. évi költségvetési tervezet 
voltak. A beszámolóból kiderült, hogy 

az egyesület gazdálkodása az előző 
évekhez hasonlóan pozitív mérleggel 
zárta a 2018-as évet.   

Folytatásban az Ellenőrző Bizott-
ság munkájáról, valamint a Fegyelmi 
Bizottság munkájáról halhattunk beszá-
molót.

Következő napirendi pontként ja-
vaslat elé került a jelölő bizottság tagja-
inak megválasztása. A következő évben 
az egyesület vezetőségének választái 
feladatainak előkészítését látja el. 

Az elhangzott beszámolók meg-
vitatása után, a tagság által felvetett 
problémákra az egyesület vezetősége, 
BÁCSHOSZ részéről Nagy József el-
nök, Kerekes József halőr, valamint Dr. 
Vancsura István polgármester úr vála-
szolt, illetve osztották meg terveiket. 

A közgyűlés végén a beszámolók 
szavazásra bocsájtására került sor, me-
lyen a beszámolók elfogadásra kerül-
tek. 

Alpári Tisza HE Vezetősége   

Alpári Tisza Horgász Egyesület
6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 76. Telefon: 76/425-228, mobil: 20/214-1232

A horgászegyesület rendezvény tervezete 2019. évre:
2019. március 30.   Évadnyitó horgászverseny
2019. április 14.  Egyesületi vezetők horgászverseny
2019. május 26.  Gyereknapi horgászverseny 
2019. június 16.   Match botos verseny
2019. július 21.  Törpeharcsafogó csapatverseny
2019. augusztus 17.  Házi verseny, a Falu napok keretében
2019. október 27.   Évadzáró horgászverseny 

A rendezvényekről tájékozódni lehet a Brekeke Horgászboltban, valamint az Ifjúsági és Sportfelelősnél.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Alpári Tisza Horgász Egyesület Vezetősége
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Alpár első okleveles említése 1075-
ből való, ezt már talán sokan tudják, 
hallották. Ezen információ értéke azon-
ban még nagyobb és jelentősebb, ha 
azt mondom, hogy ezzel hivatalosan 
is a legkorábbi említésű lakott hely va-
gyunk Bács-Kiskun megyében.. Ez pe-
dig nem kis dolog. Nem is gondolnánk, 
hogy a környezetünkben lévő sok jelen 
pillanatban nagyobb település, illetve 
város bizony sokkal fiatalabb, mint Al-
pár. Ilyen például a fürdőjéről jól ismert 
Kiskunmajsa is, mely egy pezsgő és fia-
talos kisváros kb. 12ezer lakossal.

Régi feljegyzések alapján Alpár és 
Kiskunmajsa között igen szoros kap-
csolat áll fenn, mely az alábbiakban áll: 

a törökök kiűzése (1699) után a nagy-
részt elpusztított alföldi településekbe 
elkezdtek visszatelepülni a lakosok, így 
Alpárra is, de röviddel ezután nemcsak 
visszaköltöztek az emberek, hanem na-
gyon gyorsan tovább is vándoroltak, 
hisz azokban az időkben igen nagy volt 
az üresség az Alföld többi részén is. Így 
történhetett meg, hogy 1737 körül több 
mint 10 alpári családfő költözött a ma is 
létező Üllésre (félúton Kiskunmajsa és 
Szeged között) A családfők Alpár elha-
gyását többnyire az ott épp érvényben 
lévő úrbéri viszonyokkal indokolták. 
Üllés azonban a kezdeti népességnö-
vekedés ellenére viszonylag gyorsan 
feloszlott (igaz csak átmenetileg), első 

lakosai ugyanis 1743-ban északabbra 
költöztek és a török által elpusztított 
Mayossaszállás romjaitól nem messze 
új községet alapítottak Kiskunmajsa 
néven. Hivatalosan tehát Kiskunmajsa 
csak ezen dátumtól létezik. A történeti 
iratok pedig a fentiek alapján arról ta-
núskodnak, hogy Majsa első telepesei 
között sok alpári lehetett. 

Megjegyzés: akkoriban mást jelen-
tett egy település népességének relatíve 
értelmezett nagysága, ma csupán legy-
intenénk a 10 családfő által képviselt 
kb. 60-70 ember létszámának nagysá-
gára, a 18.század közepén azonban ez 
a szám viszonylag magasnak számított.

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:

Megtárgyalták a szervezetek 2019. évi támogatását
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezetek 2019. évi támogatását megtárgyalta és a polgár-
mester által javasolt összegeket támogatja.

Szervezetek támogatása 2019.

2019-ben is folytatódnak a járdaépítések
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csató Ferencné kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az 
ingatlana előtt a felújítandó járdaszakaszhoz az anyag költségét biztosítja, azzal, hogy a kérelmező a munkálatokat 2019. 
augusztus 31. napjáig köteles elvégezni vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben a részére biztosított támogatást kamattal 
együtt kell az önkormányzat felé visszafizetnie. 
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Rekordszámú önkéntes az idei első 
szemétszedésen

2019. február 10-én Kovács Sza-
bolcs vezetésével megrendezésre került 
településünkön az első idei szemétsze-
dés. A tavaszváró rendezvényre ebben 
az évben közel 100 önkéntest sikerült 
mozgósítania a szervezőnek, ami el-
mondása alapján minden várakozást 
felülmúlt. A rekordszámú lelkes ön-
kéntesek között voltak a Településün-
kért Egyesület, az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület, valamint az Árpád Fejede-

lem Általános Iskola diákjai is, akik a 
délelőtt folyamán szinte teljes egészé-
ben megtisztították a Tisza partot. 

Reméljük hamarosan újabb sze-
métszedési akció veheti kezdetét köz-
ségünkben a jó idő bekövetkeztével, 
hiszen településünkön egyre több ille-
gális szemétlerakót lehet felfedezni, s a 
szél is sok szemetet hordott ki az erdők-
ből a külterületi utak szélére.

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy akik ebben az esztendőben szeretnének egyházi házasságot kötni, minél előbb jelentkez-

zenek a plébániákon!
- Keresztelési lehetőségek:
  Alpári templomban  március 9-én szombat      10:00
  Újfalui templomban   március  23-án szombat   10:00.
- Március 18-tól hétköznapokon az esti szentmisék kezdési időpontja   18:00.
- Nagyböjti idő kezdete: március 6. Hamvazószerda. Szigorú böjt!
- Nagyböjti időben keresztúti ájtatosságot végzünk az esti szentmisék előtt fél órával:  Alpáron csütörtökön, Újfalun 

pénteken.
- Néhány gondolat nagyböjthöz:

A nagyböjt az ókeresztény egyházban a keresztségre készülő hitjelöltek oktatásának ideje, később pedig a keresztény 
lelki elmélyülésnek ideje volt.
A bűnbánati prédikációk, a lelki gyakorlatok, az erkölcsi megtisztulás érdekében végzett magányos elmélkedések, 
sőt a lelki megfontolásból végzett böjtölések is a helyes, tiszta és jó lelkiismeret megerősítését és a hit elmélyítését 
célozták.
A keresztény lelkigyakorlat a lelkiismeret megtisztítását a szív megtisztítása érdekében a hit elmélyítésének szándé-
kával végzi.
Jézus szenvedéstörténete egy halom morális döntéssorozatot is bemutat
Jézus halálra adásának történetében. Az apostoli egyház legfőbb képviselői morálisan elvéreznek ebben a folyamat-
ban. Szívük összezavarodik, a hitük elhomályosul, és maguk is csodálkoznak, hogy olyat tettek, amelyről álmodni 
sem voltak képesek. Jézus feltámadásának és a bűnből való feltámadásnak ezt a személyes példára épülő történetét a 
szentírók mégsem hallgatták el az egyház előtt, hanem a nagyböjti megfontolás alapjává tették.

Szemétszedésre fel!
Az Innovációs Technikai Minisz-

térium országos szemétszedési ak-
ciót hirdetett meg, melyhez Önkor-
mányzatunk is csatlakozott! Célunk 
a külterületi utak melletti területeken 
eldobált háztartási szemét összesze-
dése, majd gyűjtőpontra hordása. 
Ezek: Kiskunfélegyháza- Szolnok 
belterületen kívüli szakasza, Bok-
rosi – Kiskunfélegyházi összekötő 
út Tiszaalpári szakasza, tiszaujfa-
lusi résztől a királysarokig, Petőfi 
utca folytatása, valamint a Móricz 
Zsigmond – József Atilla összekötő 
út két oldala. Ehhez kapunk 50 sze-
mélyre nejlon kesztyűt, 300 zsákot, 
jól láthatósági mellényeket.

A szemétszedés időpontja már-
cius 22. péntek!

Az akcióhoz bárki csatlakozhat!
Akik az akcióban részt kívánnak 

venni: Gyülekezés március 22-én 
reggel 7 órakor a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében!

 Boris Ferenc
közterület-felügyelő
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A farsang a februári hóban a közelgő 
tavasz ősi ünnepe. Megéltünk újra egy 
évet. S újra-újra ünnepelni jöttünk össze 
a Baráti Kör tagjai, új vezetővel Fricská-
né Jolikával, aki régóta tagja ennek a kis 
baráti társaságnak, s elvállalta ezt a nem 
könnyű feladatot.

Sajnos emlékezéssel kellett az ün-
nepet kezdeni, hisz fiatal barátainktól 
Kálmánné Zsuzsikától és Bontovicsné 
Zsuzsikától búcsúztunk, akik fiatalon tá-
voztak a csillagok honába. Szívünkben 
tovább élnek!

Jolika, a Baráti Körünk új vezetője 
köszöntötte vendégeinket, polgármes-
ter urat, képviselőket, nyugdíjas klubok 
vezetőit, tagjait, szponzorainkat, azok 
családtagjait, egy új segítőnket, akinek 
a neve most hangzott el először Novák 
Zoltánt és feleségét Gabikát és nem utol-
só sorban a mi baráti körünk tagjait. 

A tél és a tavasz szimbolikus megjele-
nítése a FARSANGI maskarák parádéja. 
Évről-évre mi is ezt a hagyományt kíván-
juk feleleveníteni, megtartani az utánunk 
jövőknek. Hisz a farsangi bálunkra ké-
szültek a fiatal nyugdíjasaink is, akik a 
tavaszt, az idősek a telet jelentik. 

A beköszöntő után megkezdődött a 
varázslás, az alakoskodás a színpadon. 
Különböző gyermekkori emlékek feli-
dézése, parodizálása, citerások éneke és 
műsora, vers a farsangi fánkról, részeges 
ember és felesége, libás kislány, a csa-
vargós tini, a kikapós feleség. Hófehérke 
történetének jelenete, hisz a mese szere-
peinek szerint öltöztek be. A hejhó -hejhó 
dallamra bevonultak a törpék. S a királyfi 
csókjára felébred nagy darab Hófehérke, 

vállára kapva vitte ki a csókos királyfit. 
A farsangi műsor feledtette velünk a 

múló éveinket. A kis Konfár Peti bohóc 
jelmezben búcsúztatta a telet. „Az em-
ber igazi értékét elsősorban az határozza 
meg, hogy hogyan tud felül kerekedni 
önmagán.” Itt minden maskarásnak sike-
rült vidámságot hozni ezen az estén is. 

Baranyi Jancsi, Barna Sanyi, Te-
lek Gyula zenéjére visszataláltak már a 
szereplők is a helyükre. A Himnusz elé-
neklése után koccintottunk még egyet 
mindenkinek az egészségére, jó étvágyat 
kívánva a vacsorához, melynek már az il-
lata is étvágygerjesztő volt. Halk zeneszó 
mellett fogyasztottuk el a bőségtányérról 
a falatokat, de hogy legyen mit letáncolni 
mindezt megtetéztük az illatos farsangi 
fánkkal, amit klubtársaink Hajagosné 
Incike és Szabó Mihályné sütöttek. Az 
asztalon lévő pogácsa hiába mosolygott 

egyenlőre, ránk várni kellett neki. 
Miután elfogyasztottuk az étkek több-

ségét, Baranyi Jancsiék a hangszereikkel 
rá is kezdtek a jó mulatós nótákra. Érde-
kes módon elfeledve korunkat, fájós lá-
bunkat táncba kezdtük. 

Eljött az ideje a csendesebb pihenés-
nek. Ekkor került sor a tombola sorsolá-
sára. Gyerekes örömmel vártuk, hogy a 
mi számunkat húzzák ki. Minden apró-
ságnak örültünk, csak nyerjünk valamit. 
A két fődíj, amit a Novák Zoltánék és 
Szécsényi Imréék ajánlottak fel, kis ka-
land után nem maradt gazda nélkül. A 
nyeretlenek sem haragudtak, majd legkö-
zelebb lehet Ők lesznek a nyerők! 

Újra táncolni és énekelni kezdtünk. 
Az asztalról fogyott a mosolygós pogá-
csa, a kancsókból pedig a kedvcsináló 
itóka. Minden múló pillanatban jól érez-
tük magunkat. Volt, aki hajnalig kitartott, 
pedig előző nap 16 órakor kezdődött a 
mulatság. 

„A barátság, az együttlét olyan köz-
napi dolog, mint a kenyér, meg a léleg-
zet és éppen olyan életbevágó, mindkettő 
erőt ad, akár öreg vagy, akár fiatal.” A mi 
Nyugdíjas Baráti Körünkről ezt lehet el-
mondani. 

Köszönet a szervezőknek, a jelmeze-
seknek, a segítőknek. Kívánjuk, hogy ez 
a jókedv, kacagás, mókázás tartson még 
ki nagyon sokáig. Találkozzunk a jövő 
évi FARSANGON IS ugyanennyien, 
mindenkivel ugyanitt. 

A tagság nevében köszöni e feledhe-
tetlen órákat:

Szederkényi Zoltánné Ceni

Farsang a Nyugdíjas Baráti Körben
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Március 2-án ünnepségre érkeztek az 
Árpád Nyugdíjas Klub tagjai a Művelő-
dési Házba,  összejövetelük célja a tél el-
űzése, vagyis a farsang volt. A farsang a 
tél búcsúztatása, a tavasz várása, a bolon-
dozás időszaka. A meghívott vendégeket 
Szilágyi Ferenc a klub vezető helyettese, 
konferanszié köszöntötte, “Ha farsangkor 
egy jót akarunk bulizni, akkor meghívjuk 
a bokrosi nyugdíjasokat!” E szavakkal 
üdvözölte a műsorvezető a vendégségbe 
érkezett Bokrosi Nyugdíjas Klub tagjait. 

Ezt követően arra lettünk figyelme-
sek, hogy megérkezett a mesevonat kö-
rünkbe, melynek tagjai csinos hölgyek és 
úriemberek voltak, akik jó nedűvel kínál-
ták meg az egybegyűlteket. A mesevonat 
utasai ellátogattak az osztrák sógorokhoz 
is, akik megmutatták, hogyan is mula-
toznak a nyugati szomszédaink. A vonat 
ekkor még ekkor sem futott be végállo-
mására, előtte a mohácsi busójárás hely-
színére kalauzolta el utasait. Sőt a velen-
cei és a riói karnevál is az úticélok között 
volt. Végül befutott az állomásra, amely 
után a színpadon meg is kezdődhetett a 
farsangi kavalkád. Először a harcedzett 
katonák: Kiss Jánosné,  Balogh Károly-
né, Mogyorósi Andrásné, Kovács Sán-
dorné, Stájer Julianna, Petényi Józsefné, 
valamint Kása Andrásné mutatták, hogy 
milyen kemély fából faragták őket. Ezút-
tal sellőként mutatkozott be a színpadon 
Kiss Jánosné klubvezető, aki után verset 
hallgathattunk meg Kovács Sándornétól. 
A nagy jelenetek még ezután következ-
tek, hiszen a híres szerelmespár: Rómeó 
és Júlia is helyett kapott a műsor reper-
toárjában, akiket a mostani alkalommal 
Bartucz Istvánné és Kása Andrásné sze-
mélyesített meg. Később egy spanyol 
táncospár: Balogh Károlyné és Stájer Ju-
lianna mutatta meg, hogy milyen is a déli 
vírtus. Közben még egy részeg asszony: 
Csorba Jánosné is betévedt a pódiumra, 
persze ő is a műsor része volt. Egyenesen 
Törökországból köszönthettük körünk-
ben a nagytiszteletű Szulejmán szultánt 
és hárem hölgyeit. A műsor második ré-
szében még egyéni produkciókat láthat-
tunk Kása Andrásnétól és Csorba János-
nétól, ami után a vacsora, majd tánc vette 
kezdetét. A mulatozáshoz a talp alá valót 
ifj. Barna Sándor valamint Baranyi János 
szolgáltatták. A vigadság a tombola után 
hajnalig tartott, mindenki jó kedvvel zár-
ta le a farsangi időszakot. 

Farsangi mulatság a nyugdíjasoknál
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Az Árpád Fejedelem nyugdíjas 
klub tagjai vendégszerepeltek Vá-
rosföldön.
Pixi és Mixi gróf produkciója 
nyerte a fődíjat.

„A külsőmre sokat adok,
mert én egy gróf vagyok!
Előfordul hébe-hóba,
hogy magammal sem állok szó-
ba!...”

AJÁNLÓ A KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEIBŐL
Catherine Anderson: Szélbe írt sorok 
Kathleen Becker: Lisszabon (útikönyv)
Shane Birley: Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben
Böjte Csaba: A szeretet gyógyszer, nem jutalom
Chris Carter: Halállista
Elizabeth Cooke: Rutherford kapui
Elizabeth Cooke: Rutherford Park
Elizabeth Cooke: Sötét vadvirágok
Katherina Diamond: Az angyal
Helen Fields: Tökéletes maradványok
Joseph R. Garber: Cselszövés
Görög Ibolya: Mindennapi maceráink
Húsvéti mulatság – lapozó
Leo Kessler: A Birodalom szablyái
Leo Kessler: Otto és az SS
Greyson Mann: Nyaral a creeper család
Charles Martin: A megváltás reménye
Charles Martin: A tücsök éneke
Miskolczi-Szathmáry: Büntetőjogi kérdések az információk korában
Nora Roberts: Biztos menedék
Eva Schiefer-Eva.Maria Lipp: Házi készítésű tejtermékek
Wilbur Smith: Ragadozó madarak
Danielle Steel: Tündérmese
Victoria Trott: Párizs (útikönyv)
Babette Ulmer: Tanuljunk pulóvert kötni!
Urbánszki László: Vérszagra gyűl

Tordai Művelődési Napokon jártunk
Február utolsó szombatján Tordá-

ra utazott egy maroknyi csapat, hogy 
immáron a 18. alkalommal megren-
dezésre kerülő Tordai Művelődési 
Napokon részt vegyen.

Torda egy kis közösség, és a fa-
luban élők számára - a falunap és a 
templombúcsú mellett - ez a rendez-
vény az, amit egész évben várnak és 
készülnek rá. 

Szívélyes, szinte már családias fo-
gadtatásban volt részünk. Az estebéd 
elfogyasztása után lehetőség volt is-
merkedni a faluval. Ellátogattunk a 
Nepomuki Szent János templomba 
ahol Ft. Tapolcsányi Emánuel atya 
megismertette velünk a templom tör-
ténetét és a Himnuszok eléneklésé-
vel Baranyi Jani hegedű kíséretével 
meghallhattuk a templom csodálatos 

akusztikáját. Ezt követően rövid talál-
kozóra volt még lehetőségünk a Tor-
dai Nyugdíjas Klub vezetőivel.

Este megtelt a művelődési ház. 
Dobai János, Torda Helyi Közösségé-
nek elnöke köszöntőjében elmondta: 
„Amikor elindultunk ezzel a rendez-
vénnyel, még senki sem gondolta 

közülünk, hogy ilyen sikeres lesz és 
hogy hagyománnyá válik, de azt sem, 
hogy évről-évre megtudjuk szervezni. 
Mégis itt vagyunk 18. alkalommal is, 
és bízom abban, hogy sokáig él ez a 
hagyomány Tordán. Hisz összetartó 
ereje van a tordai közösségnek, az it-
teni magyarságnak.”
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Dr. Vancsura István polgármester 
úr örömét fejezte ki hogy itt lehetünk, 
több mint 20 éves jó kapcsolat fűzi 
össze a két települést, nem csak önkor-
mányzati szinten, hanem a családokat 
is szoros barátság köti egymáshoz. Jó 
dolognak tartaná ha a fiatalok is csat-
lakoznának e nemes hagyományhoz. 
„Valamennyien hagyják elbűvölni, el-
varázsolni magukat a mai előadástól, 
élvezzék a közös együttlét minden 
percét, vigyék magukkal haza ezt az 
örömet és tartsák meg a következő al-
kalomig.”-fejezte be köszöntőjét.

 Zenés irodalmi esttel készültünk. 
Elsőként Aracs Eszter lépett a szín-
padra, aki az egyszemélyes bábszín-
házával nyűgözte le a közönséget, 
kicsiket és nagyokat egyaránt. Mesé-
jének fő témája a mindannyiunkban 
ott lakozó kisördög és angyal civó-
dása, amelyben a mese végén termé-
szetesen az angyali „Én” kerekedett 
felül. A nézőket kíváncsivá teszi a 
varázslat, számukra is hihetetlen volt, 
hogyan képes Eszter ezt az esemé-
nyekben bővelkedő, ötletes megol-
dásokkal teli, látványos produkciót 
egyedül előadni. Egy biztos hatalmas 
sikert aratott.

Az est elmaradhatatlan szereplője 

Csernák Emese is pódiumra lépett, 
aki hangjával, tehetségével ismét el-
bűvölte a közönséget. Ismerősként 
hatalmas taps köszöntötte a színpad-
ra lépő Ceglédi Lászlót és a Bársony 
Mihály Népdalkört.  Németh Gyuri 
saját készítésű hangszer bemutatója, 
és a „falu pletykás asszonyai” csak 
fokozták a jó hangulatot.

Az est végén a közönség hatalmas 
tapssal köszönte meg műsorunkat. A 

finom vacsora és a baráti beszélgeté-
sek után jó kedvvel búcsúzkodtunk, 
amely utunk során egészen hazáig ki-
tartott.

 „A barátság nagy kincs!
A jó barát olyan valaki, akivel 

együtt semmi különöset nem tesz az 
ember, aztán rájön, hogy a “semmi 
különös” nagyon is különös.”

Bartucz Istvánné

Induljon a tavaszi szezon!
Az OTP Bank Bozsik-Programban sze-
replő csapataink (U-7; U-9; U-11; U-13) 
most már a tavaszi folytatásra koncentrál-
va végzik az edzéseket.
Meg is van már az előzetes tervezet a ta-
vaszi Bozsik-Program tornáinak időpont-
jaira és helyszíneire.
U-7; U-9
2019.03.30., 09:00 (szombat), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.04.14., 09:00 (vasárnap), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.05.05., 09:00 (vasárnap), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.05.18., 09:00 (szombat), Kecske-
mét, Széktói Stadion

U-11, 13
2019.03.23., 10:00 (szombat), Kecske-
mét, Műkertváros
2019.04.08., 17:00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion
2019.04.29., 17:00 (hétfő), Kecskemét, 

Széktói Stadion
2019.05.13., 17:00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion
2019.05.27., 17:00 (hétfő), Kecskemét, 
Széktói Stadion 

Nagy büszkeséggel töltheti el Egye-
sületünket, hogy ebben a téli szezon-
ban az U-11-es és U-13-as OTP Bank 
Bozsik-program keretein beül megrende-
zett futsal tornák mindegyike Tiszaalpá-
ron került megrendezésre, ami a mi régi-
ónkat illeti. 
 Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísér-
ni ifjú labdarúgóinkat és biztatnák őket, 
sok szeretettel várnak minden kedves 
szurkolót!
U-14-es csapatunk számára elkezdődött 
a felkészülés a tavaszi szezonra, amely 
közben felüdülést jelent egy-egy terem-
tornán való részvétel.
Ráadásul ebből nem volt kevés, mivel 
Kiskunfélegyházáról és Bugacról is több 

meghívás érkezett, melyeken sikeresen is 
szerepeltek a srácok, mi több, Bugacon a 
tornagyőzelmet is sikerült kiharcolnia a 
csapatnak. 
_______________________________

U-19-es és felnőtt csapatunk számára 
is megkezdődik a tavaszi szezon. Több 
felkészülési mérkőzés is bekerült a prog-
ramba.
U-19-es csapatunk keretében volt néhány 
változás, csatlakozott a kerethez Jaskó 
Patrik, Ajtai Mózes, illetve  Czingel Fe-
renc, míg Lövei Márk a Duna Aszfalt 
TVSE csapatához igazolt el.
Felnőtt csapatunknál Nagy Szabolcs dön-
tött a váltás mellett, ő a Soltvadkert csa-
patánál folytatja.
Távozó játékosainknak további sok si-
kert!
Ifjúsági csapatunk az 5. helyről, míg fel-
nőtt csapatunk a 7. helyről várja a foly-
tatást.
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A tavaszi szezon a 16. fordulóval fog kez-
dődni, a 14. és 15. forduló a szezon végén 
lesz pótolva.
A tavaszi szezon első 3 mérkőzése:
16. forduló: TISZAALPÁRI SE – Vasutas 
SK 2019.03.09.
U-19: 12:15. Felnőtt: 14:30
17. forduló: TISZAALPÁRI SE – SC Hi-
rös-Ép 2019.03.16.
U-19: 12:45. Felnőtt: 15:00
18. forduló: Kecskeméti LC - TISZAAL-
PÁRI SE 2019.03.24.
U-19: 12:45. Felnőtt: 15:00
A hazai bajnoki mérkőzések Tiszaal-
pár-Tiszaújfalun kerülnek megrendezésre.
_______________________________

Kézilabda csapatunknál el is kezdődött 
a tavaszi szezon, melyet két kecskeméti 
csapat ellen kezdett meg. Sajnos mind a 
két mérkőzés vereséggel zárult, az Euros-
cale Kecskemét I. és II. csapata ellen.
Remélhetőleg  március 10-én a D-V SE 
Csávoly vendégeként sikerül javítani az 
idei mérlegen.
D-V SE Csávoly - TISZAALPÁRI SE 
2019.03.10. 16:00 óra
TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta 
TVSE 2019.03.23. 18:00 óra
Kecel KC - TISZAALPÁRI SE 
2019.03.30. 18:00
A hazai mérkőzéseket továbbra is, a ti-
szakécskei Városi Sportcsarnokban ren-
dezik meg.
_______________________________

Idén február 23-án került megren-
dezésre a hagyományos Sportbál, ami a 
Tiszaalpári Sportegyesület szervezésében 
került megrendezésre, az Árpád Művelő-
dési Házban.

Idén, a tavalyihoz hasonlóan, DJ Kopi 
és Varga Zsolt gondoskodott a zenéről.

Az érdeklődés kimagasló volt, mivel 

190 fővel került megrendezésre a bál.
A menü marhapörkölt és birkapörkölt 

volt, amihez köretként főtt burgonyát és 
galuskát szolgáltak fel. Természetesen 
nagy várakozás előzte meg a tombolahú-
zást, melyen értékes nyereményeket sor-
soltak ki. A hangulat egészen kiváló volt, 
a vendégsereg apraja-nagyja folyamato-
san megtöltötte a táncteret és természete-
sen a büfé előtti sor sem akart csökkenni. 

A Tiszaalpári Sportegyesület Vezető-
sége szeretné mindazoknak kifejezni kö-
szönetét, akik a Sportbál szervezésében, 
megvalósításában, illetve az egész 2018-
as  évben és a 2019-es év eddigi részében 
bármilyen módon támogatták Sportegye-
sületünket!

A Tiszaalpári Sportegyesület támo-
gatói, segítői, a teljesség igénye nélkül: 
Társasági adó támogatás: NT Élel-
miszertermelő és Kereskedelmi KFT., 
Inter Auto Trans Szállítmányozási és 
Kereskedelmi KFT., TOLMÁR Keres-
kedelmi és Szolgáltató KFT., LONDON 
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT., 
ESZO Szerelő és Kereskedelmi KFT., 
FÉMÉPSZER Ipari és Szolgáltató KFT., 
DUNA ASZFALT  Út és Mélyépítő KFT., 
ALPÁR-FA Kereskedelmi és Termelő 

BT., TÉRBURKOLAT Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT., Pentatrans Bt., MATIC 
KFT., 4-SZER-’’KO’’ Termelő és Keres-
kedelmi KFT., B & S ELASTIC Gumi és 
Műanyagipari KFT., TÓGYER és TÁR-
SAI Pénzügyi és Kereskedelmi KFT., DR. 
VANCSURA ISTVÁN EC., VERAT-
RUM Orvosi BT., AGRIMONIA 2001 
Szolgáltató BT., DAIRY SERVICE Me-
zőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató 
KFT., Kőbányai Ingatlankezelő- és Hasz-
nosító KFT., ORMO Számítástechnikai 
KFT KFT., NEGOTEC Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT., MINŐSÉG-MAGYAR 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
BT., EURO-CHICKEN Élelmiszeripari 
és Kereskedelmi KFT.U-14-es csapatunk a megszerzett 13 pontjával, az 5. helyről várja a tavaszi rajtot.

Legfőbb támogatóink: Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat és Dr. Vancsu-
ra István polgármester, Dragon József, 
Alpár-FA Bt., Magyar Imre, id. Barna 
Sándor, Kamasz Imre, Hatvanyi Ferenc, 
Szabadszállási Mihály, Detti Virágüzlet, 
Pásztorné Halász Orsolya, Farkas Csaba 
EV., Hódi Krisztina EV., Novák Kosár, 
Tarjányi Mérlegtechnika, ifj. Kacziba 
Sándor és családja, Kutasi János és csa-
ládja, Konfár László, Baloghné Varga 
Gabriella- AVON, Aranykéz Műhely, Ba-
logh Sándor és családja, Fábián Róbert, 
családja és párja
Szatmári András és családja, Novák Gá-
bor és családja, Tégla-Kovács Ferenc és 
családja, Kézsmárki László és családja, 
Kőrös Lajos és családja, Édeskeksz Kft.
_______________________________
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
HAJRÁ ASE!!! 

Fábián Róbert
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja

az 
1848-49-es forradalom és 

szabadságharc
emlékére rendezett megemlékezés

gyertyagyújtásra.

A megemlékezés helyszíne és id

Rossz idő esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre

Meghívó 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel meghívja

es forradalom és 
szabadságharc

emlékére rendezett megemlékezésre és 
gyertyagyújtásra.

Ünnepi köszönt
Dr. Vancsura István polgármester

Az ünnepi műsorban közrem
az Árpád Fejedelem Általános Iskola

tanulói és a Bársony Mihály Népdalkör

A megemlékezés helyszíne és időpontja:
2019. március 14. csütörtök

15 óra, Árpád tér 
(Petőfi szobor) 

ő esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre

Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Vancsura István polgármester

űsorban közreműködnek:
az Árpád Fejedelem Általános Iskola

és a Bársony Mihály Népdalkör. 

őpontja:

 esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre.

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Szeretném Önöket tájékoztatni, a Gondozási Központban nyújtott szolgáltatásról, az idős otthoni és 

házi segítségnyújtás mellett, szociális étkeztetést is biztosítunk, térítési díj ellenében!

A házi segítésnyújtás, olyan alapszolgáltatás, ami elsősorban időseknek, egyedül élőknek a segítése, az 
önálló életvitel fenntartásában. 

Az étkeztetés azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
koruk, egészségi állapotuk, betegségük miatt. Házhoz szállítással és elvitellel lehet igényelni. 

Tájékoztató a Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjáról

A Képviselő – testület minden év április 01-től módosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díját. Ami idén az alábbi összegekben lett meghatározva: 

A szociális étkeztetés intézmény térítési díja: elvitellel 640.-Ft/adag, házhoz szállítással 740.-Ft/adag.

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: szociális segítés: 550.-Ft/óra, személyi gondozás: 550.-
Ft/óra

Az Idősek Otthona intézményi térítési díja: 104 575.-Ft/hó

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dó-
zsa Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 számon.
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ÁLLÁST
figyelmébe ajánljuk!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
segíti a 

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

A TOP-5.1.2.–16–BK1–201
megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti járásban
segítsük Önöket abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatás
- személyesen

munkatársánál 
óra között az
1.sz. irodájában 

- telefonon a 06

Czakóné Futó Edit 
mentor 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.
06-30/252-1277      czakone.edit@maltai.hu

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, képzést keresők
figyelmébe ajánljuk!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat új szolgáltatásával 

őket
munkanélkülieket

ől visszatérőket
roma nemzetiséghez tartozókat
megváltozott munkaképességűeket. 

2017–00003 „Helyi foglalkoztatási együttm
megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti járásban” program célja, hogy 
segítsük Önöket abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásainkról tájékoztatást kaphat:
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

munkatársánál kéthetente szerdán 1
között az Árpád Művelődési Ház földszint 

1.sz. irodájában (Tiszaalpár, Dózsa Gy.u.2
06-30/252-1277 számon, munkaid

Szeretettel várjuk! 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.9. 

czakone.edit@maltai.hu

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ők

szolgáltatásával 

Helyi foglalkoztatási együttműködés 
program célja, hogy 

segítsük Önöket abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

ainkról tájékoztatást kaphat:
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

14.00-15.00 
Ház földszint 

Dózsa Gy.u.2.) és 
munkaidőben.

„A hit védelme és a szegények szolgálata” 

Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 4.400 Ft/24 óra

Kisteherautó bérlése 10.000 Ft/24 óra.
Kaució szükséges minden esetben!

Hétfőtől vasárnapig elérhetőek vagyunk.
06-20/313-34-97

Költöztetés 
Bútor szállítás

Építőanyag szállítás
Hétvégén is!
20/313-34-97

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Virág Antalné Cseri Mária

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban

velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Juhász Sándor

emetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban

velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-es nevelési évre Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenn-
tartásában lévő Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja:  

2019. április 25-én (csütörtök) 8:00-16:00 óráig és
2019. április 26-án (péntek) 8:00-16:00 óráig.

A beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intézményvezetői iroda)  

A beiratkozásról szóló fenntartói közlemény megtekinthető a település honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett
jegyző
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Papp Húsüzletek
márciusi akciója

Sertés máj 200 Ft/kg
Darálthús 790 Ft/kg-tól
Sertéscomb 980 Ft/kg
Sertés láb 450 Ft/kg
Sertés csontnélküli karaj 1240 Ft/kg
Sertés fül 800 Ft/kg
Sertés farok 800 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye 1800 Ft/kg  
helyett 1550 Ft/kg

Ne hagyja az utolsó 
pillanatra, vegye meg 
most a húsvéti
kocsonyának valót!

Himalája Blue Kft.
Teljeskörű kegyeleti szolgáltatás

- anyakönyvezés 
- elhunyt szállítás
- temetkezési kellékek értékesítése  
- temetéshez szükséges engedélyes beszerzése
- polgári búcsúztatás
- gránit síremlékek készítése
- műkő síremlékek felújítása, tisztítása
- betűvésés

Ügyelet: 0-24
Irodánk: 6066 Tiszaalpár, Hunyadi János utca 42.
Elérhetőség: 06 76 449 044 vagy 06 20 624 10 18

Nyitva tartás:
H, Sze, P: telefonos

bejelentkezés alapján
K: 8-12   Cs: 12-15.30

a Matic Kft. munkatársakat keres a következő 
pozíciókba

Beszerző: 
- legalább középfokú végzettség 

- gyártókörnyezeti beszerzési tapasztalat

Mérlegképes könyvelő:
- mérlegképes könyvelői képesítés 
- export, import ügyletek ismerete 

- 2-3 év számviteli területen szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem 

- munkába járás támogatása 
- béren kívüli juttatás

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
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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
nem kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 12.000.- Ft. 
Érd.: 06/70/200-8677.
* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfástól eladó. 
Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. Érd.: 
30/430-8146
* Tiszaalpár Csongrád úti körzet 40. szám alatti 
4000 négyzetméter tanya eladó.3 szoba, konyha, 
fürdőszoba, előszoba melléképületek. Gáz, víz, 
villany. Irányár 12 millió. Érdeklődni: 70/3771796 .
* Lakitelekhez közel, (vasút mellett, Páll tanya mö-
gött) külterületen 0180/15 hrsz. alatt nyilvántartott 
2423 m2  (90 m hosszú, 25 m széles) földterület 
395 m2 saját használatú úttal eladó, vagy kiadó. 
Víz, villany van. A részben almafával beültetett 
területen 30 hl-es tartály van (csöpögtető öntözés-
hez). Elérhetőség: 30-241-7078
* Eladó Hilti kalapács 30.000.-Ft , valamint fú-
rógép, vérnyomásmérő és cukorszintmérő. Érd.: 
0630/601-0608
* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépkocsi. 1988-
as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-572, 06-70/335-
7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaalpáron. 
Tel.: 30/624-1068
* Ágyneműtartós, fejtámlás heverők olcsón eladók. 
4 db, többféle. 7000.- Ft/db. Érd.: 76/656-970
* Kis családi ház eladó gáz fűtés, fürdőszoba. 
Irányár: 3 200 000.- Köztársaság u. 20. sz.Tel: 
30/300-4387* 
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szo-
bás, központi fekvésű családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-30/624-1068
* Albérlet kiadó! Igényesnek: három szoba, für-
dőszoba. Gázkonvektor fűtéssel. Érd.: 06-30/300-
4387
* Eladó használt, világos színű 2 ajtós szerény kis 
hibával 6000.- Ft, rekamié 1 személyes kis hibával 
6000.-, ágyneműtartó megegyezés szerint. Tiszaal-
pár, Dobó u.2. Tel.: 76/421-576
* Diófatörzs eladó. Tiszaalpár, Ady E. u. 19.
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém TV-áll-
vány és egy pink színű bébikomp. Tel: 06-30-531-
0937
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szo-
bás, központi fekvésű családi ház eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06/30/624-1068
* Elektromos kerékpár, kombi hűtő, szobai (3-2-1) 
zöld ülőgarnitúra és fából készült konyhai sarok 
garnitúra eladó. Érd: 30/573-3750
* 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
* Eladó egy 600 és egy 300 négyszögöles kert. 
Érd.: 06/70/883-2749
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC SZER-
VIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Alkotmány 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 alat-
ti 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) Érdeklődni 
17:00 után. Tel: 76/424-293
* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló
van eladó. Tel.: 76/424-290.
* Családi ház eladó! 120 m², összkomfortos 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 található 
emellett külső konyha, garázs és disznóól is van az 
épülethez. Az irányár megegyezés szerint. Érdek-
lődni:70/361-53-77
* Régi építésű összkomfortos családi ház, nagy tel-
ken az Ady Endre utca 49. szám alatt eladó. Irány-
ár: 5 000 000,-Ft 06-30/710-19-98
* 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 köszőrű-
gép. 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
* 7 db körbálás széna eladó. É: 30/733-3054

Akit nagyon vártunk: Tóth 
István (Anyja neve: Nagy Melin-
da)

Akik házasságot kötöttek: 
Csuka Miklós és Tóth Adrienn 
Judit (02.01.), Németh Sándor és 
Fekete Beatrix Anikó (02.14.)

Akiktől búcsúztunk: Bartók 
Józsefné Konfár Margit (1963),  
Virág Antalné Cseri Mária 
(1936), Elek Mihály (1949), Jám-
bor György (1958), Vécsy István-
né Horváth Anna (1920), Modok 
Andrásné Nagy Jolán (1924)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

szakács, felszolgáló
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. március

FELHÍVÁS
A XI. GOBELIN
KIÁLLÍTÁSRA

A hagyományosan meg-
rendezésre kerülő Gobe-
lin-kiállításra kiállítók 
jelentkezését várjuk! A 
kiállításon bármilyen go-
belinnel részt lehet venni, 
valamint keresztszemes 
képeket is várunk. 
A kiállítók jelentkezé-
sét április 13-ig várjuk Törökné Babikánál, a 
06/70/365-33-57-es és a 06/30-957-3594-as 
telefonszámon.

A kiállítás helye: Művelődési Ház kamarater-
me, megnyitója: 2019. május 3-án pénteken, 
17:00 órakor.

 
 

INGYENES 
 

FOGLALKOZÁSSOROZAT INDUL A 

”DIGITALIZÁCIÓ AZ AKTÍV IDŐSEKÉRT” 

 PROGRAM KERETÉBEN  

TISZAALPÁRON 

A program célja a mindennapokat segítő 

informatikai tudás átadása. 

Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 alkalommal 

sajátíthatja el az informatikai ismereteket.  

Első foglalkozás: 2019. március 20. 16 óra 

Helyszín: Tiszaalpári Pejtsik Béla 

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

Jelentkezés: személyesen a könyvtárban vagy 

T: 06/30/193-3101 

E-mail: sztildi@gmail.com 

H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. GPS: N 46.8933°, E 19.9653° 
Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048  

www.lakitelek.hu/nepfoiskola   E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu 
 

N Y Á R I  N A P K Ö Z I S  J E L L E G Ű  Ú S Z Ó T Á B O R  
A  L A K I T E L E K I  N É P F Ő I S K O L A  

 G Y A R M A T I  D E Z S Ő  T A N U S Z O D Á J Á B A N   
 

Szeretettel hívjuk és várjuk nyári, napközi jellegű úszótáborunkba az úszni tudó és még 
úszni nem tudó gyermekeket.  
A gyerekek délelőtt és délután tudásszintjüknek megfelelően vesznek részt az 
úszásoktatáson. Az oktatást kézműves-, és játékos foglalkozások, valamint 
sportversenyek teszik élménygazdaggá. Jelentkezni 5 éves kortól lehet! 
 

Időpontok: 

• 1. turnus:  2019. június 24-28. 
• 2. turnus:  2019. július     1- 5. 
• 3. turnus:  2019. július    8 - 12. 
• 4. turnus:  2019. július    15-19. 
• 5. turnus:  2019. július    22-26. 

 

Költsége: 18.000 – Ft /fő 

14.000 – Ft/fő 2 vagy több gyermek vesz részt (a kedvezmény csak és 

kizárólag testvérekre vonatkozik)  

Helyszín: Népfőiskola Alapítvány, Gyarmati Dezső Tanuszoda 
 

Úszásoktató:  Baukó Ferenc  
 

A tábor minden nap 730-tól 16 óráig tart. A tábor költsége: magában foglalja minden 
nap az ebédet, a foglalkozásokat, gyermekfelügyeletet és úszásoktatást.  A befizetett 
tábor költségének visszatérítését nem vállaljuk.  Egy-egy tábor maximális létszáma: 35 
fő.   
A nagy érdeklődésre való tekintettel a gyermekeket jelentkezési sorrendben tudjuk 
fogadni.  
Uzsonnát és innivalót mindenki igény szerint hozzon magával! 

 

Bővebb információ és jelentkezés:  Kis Márta 

76/549-040, ikszt@nepfolakitelek.hu 

 
S z e r e t e t t e l  h í v j u k  é s  v á r j u k  a  g y e r m e k e k e t !  


