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Tiszaalpári Hírmondó

Trianoni megemlékezés
9. oldal

Gyermeknapi horgászverseny
8. oldal

Nyugdíjasok majálisa
3. oldal

Tündérrózsa-nap
2019. június 1-jén Tündérrózsa 

Napot rendeztek az óvodában, ahol 
ünnepélyes keretek között búcsúz-
tatták a csoportok tagjai az ősszel 
iskolába induló társaikat.  

A ballagás napja mindig kettős 
érzést kelt az emberben, egyrészről 
örömteli, hiszen hamarosan valami 
új veszi kezdetét, másrészről pedig 
itt a búcsú ideje, a kismadarak kire-
pülnek a fészekből, az óvoda óvó, 
szerető falai közül, s elindulnak egy, 
a számukra még ismeretlen, azonban 

mégis izgalmas út felé. A búcsúz-
tatások végeztével a tornateremben 
kiállítás nyílt a gyermekek madarak 
és fák napjára készített munkáiból, 
ami erre a napra kiegészült egy 
madárfészek gyűjteménnyel, amelyet 
Nyúl Mihály madár- és természet-
fotós képei illusztráltak. 

A falon látható madárfotó-kiállítást 
pedig a Corvina Óvoda Ifjúság úti 
Óvodája ajánlotta fel e napra. 

Folytatás a következő oldalon.
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Az első oldal folytatása.
A tárlat egyik legszebb eleme volt az 

Örökös Zöld Óvoda emléktábla, amely a 
későbbiekben az intézmény külső hom-
lokzatán foglal majd helyet, s hirdeti a 

mellette elhaladóknak az óvoda szelle-
miségét. A tábla a kecskeméti Tűzzománc 
Stúdió munkája. Felajánlója egy olyan 
köztiszteletben álló tiszaalpári polgár, 
akit szülői gyökerek kötnek településünk 

köznevelési intézményeihez. 
A kiállítás megnyitóján Kiss Mária 

óvodavezető az egybegyűltek előtt, egy-
egy szál virággal köszönte meg a „bal-
lagó” szülőknek az évek során nyújtott 
áldozatos munkájukat.  

Ezt követően pedig átadta az 
EMMI minisztere, Kásler Miklós által 
adományozott rangos szakmai elismerést, 
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
Novák Imrénének és Ignácz Tibornénak, 
akik több mint negyven éven át hűséggel, 
alázattal, szorgalommal és tisztességgel 
szolgálták a köznevelés – oktatás ügyét.

Az óvónőknek az első és az utolsó 
csoportjaikból egy-egy volt óvodásuk 
adta át a hála és köszönet virágait.

A köszöntések a csoportok előadásai 
következtek, amelyek után megkezdődhe-
tett az önfeledt játék és móka az udvaron. 
A délután folyamán a gyerekek birtok-
ba vehették a kiskunfélegyházi tűzoltók 
tűzoltóautóját, de még lónyeregbe is 
pattanhattak a Bársony Lovasudvarnak 
köszönhetően. 

Tündérrózsa-nap

Közel 60 éve már, hogy május utol-
só vasárnapja a gyerekeké, ugyanis 
ekkor ünnepeljük a nemzetközi gyer-
meknapot. Községünk vezetői ebben 
az évben sem feledkeztek meg a leg-
kisebbekről, gazdag programkínálat 
közül választhattak azok, akik kiláto-
gattak a helyi Termelői Piacra május 
18-án.

Az esemény ismét nagy érdeklődés 
mellett zajlott, sokan igyekeztek már 
13 órára, kapunyitásra odaérni, hiszen 
az első 100 gyerek buborékfújót kapott 
ajándékba. Bizony nagy öröme volt an-
nak a gyerkőcnek, akinek sikerült meg-
kaparintania a bűvös eszközt, aminek kö-
szönhetően már kora délutántól egészen 
estébe nyúlóan buborékáradat borította 
be településünk központját. A délután fo-
lyamán minden korosztály megtalálhatta 
a számára legkedvezőbb, legszórakoz-
tatóbb időtöltést, hiszen a piac udvarán 
helyet kapott egy óriáscsúszda, légvár, 
amelyen minden izgő-mozgó gyermek 
bátran levezethette fölös energiáját. A 
modern játékok mellett a hagyományos, 
népi játékok is nagy sikernek örvendtek. 
A bátrabbak kipróbálhatták azt is, hogy 
milyen lehet egy Segway-jel suhanni. 
Nagy sor állt azon a helyen is, ahol arc-

festést és csillámtetoválást lehetett ké-
szíttetni. A lufihajtogatás és bűvészmű-
sor is mosolyt csalt sok-sok arcocskára. 
A színpadi programok 16 órakor kez-
dődtek, amelyen először a Mikropódium 
Bábszínház: Gulyás Terka, avagy aki a 
müzlit nem szereti, rossz ember nem le-
het című bábelőadását tekinthették meg 
az érdeklődők. Később a Kicsi Geszte-
nye klub showműsora következett, ahol 
a vendégek között volt Mini és Max is. 
Gyereknap nincs bohóc nélkül sem, így 
az napot Nokedli Bohóc Nokedlium 
című műsora zárta. 

Örömbuborék áradat gyereknapon
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A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
a hagyományaihoz híven ismét meg-
hívta településünk és a szomszéd 
községek nyugdíjas klubjait, hogy 
együtt ünnepeljék meg a Majálist. A 
május 18-i rendezvénynek ezúttal is 
a Kádár Lajos Közösségi Ház adott 
otthont.

A házigazdák mellett a helybéli 
Nyugdíjas Baráti Kör és az Árpád Feje-
delem Nyugdíjas Klub tagjai, valamint 
Bokrosról a Kossuth Nyugdíjas Klub, 
Lakitelekről pedig a Tisza Nyugdíjas 
Klub tagjai tették tiszteletüket az össze-
jövetelen. A közel 200 főt meghaladó 
rendezvényen először Hegyi Sándorné, 
a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub vezetője 
és dr. Vancsura István, Tiszaalpár pol-
gármestere köszöntötte az egybegyűlte-
ket.  A megnyitó után a Fekete Ferenc, 
Góg Mihály és Góg Mihályné által 
készített birka gulyásleves került fel-
szolgálásra. A leves mellé még egy-egy 
túrós és meggyes rétes dukált a vendé-

geknek. Ezt követően toroköblögetés-
ként egy-két pálinka is le-lecsusszant. 
Az égiek kegyelmesek voltak a szerve-
zőkhöz, a szép nyári időjárás lehetővé 
tette, hogy a szabadtéri színpad méltó 
helyszíne legyen az ünnepi műsornak. 
Az előadások programját a helyi klu-
bok közösen állították össze, amelyben 
előbb vers és nótaszó, majd később tánc 
és humor is szerepelt. A hangulat termé-

szetesen fergeteges volt, s mindez még 
csak fokozódott, amikor a zenészek: 
ifj. Barna Sándor, Baranyi János, Telek 
Gyula elkezdték húzni a talp alá valót. 
A muzsikusokat az aranytorkú Ceglédi 
László kísérte énekszóval, előadásában 
nótákkal örvendeztette meg a jelenlévő-
ket. Így persze a délutáni mulatság késő 
éjszakába nyúlóan folytatódott, fájó 
szívvel mondott mindenki búcsút. 

A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
tagjai ezúton mondanak köszönetet a 
rendezvény támogatásáért Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, dr. 
Vancsura Istvánnak. Az ebédhez való 
hozzájárulásért id. Barna Sándornak és 
családjának, Farkas Csabának és csa-
ládjának. Az italért dr. Farkas Klárának 
és családjának. Továbbá köszönet a Ti-
szaalpári Horgászegyesületnek az asz-
talok, padok biztosításáért, a zenészek-
nek és az énekesnek a jó hangulatért, az 
Árpád Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas 
Baráti Kör tagjainak a rendezvény lebo-
nyolításban való segítségükért. 

Nyugdíjasok majálisa

Iskolaigazgatónk rangos elismerésben részesült
Mayer Tamásné, az Árpád Feje-

delem Általános Iskola igazgatónő-
je május 31-én Németh László-díjat 
vehetett át Bódis József államtit-
kártól Budapesten.

A díjra való előterjesztést a KÖ-
SZOE (Közoktatási Szakértők Orszá-
gos Egyesülete) vezetősége tette meg. 

Az igazgatónő a szervezet 
Bács-Kiskun megyei vezetőségének 
tagja. Évek óta részt vesz a Keceli 
Nemzetközi Konferencia szervezé-
sében, ami a pedagógus továbbkép-

zésekhez is beszámító rendezvény. 
Ezen felül 31 éve pedagógusként dol-
gozik.

A Prof. Kásler Miklós minisz-
ter által adományozott oklevélben 
az alábbi szöveg olvasható: „Mayer 
Tamásné részére a gyermekek sze-
mélyiségfejlődése érdekében végzett 
kiemelkedő szakmai munkája elisme-
réseként a Németh László-díjat ado-
mányozom.”

Ezúton is gratulálunk a rangos el-
ismeréshez!
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A Tiszaalpári Lovas Egyesület 
májusban ismét megrendezte tavaszi 
rendezvényét, amelyet idén május 
11-én tartottak. 

10 évvel ezelőtt útjára indult 
egy kezdeményezés, amely az évek 

során hagyománnyá nőtte ki magát a 
Tiszaalpári Lovas Egyesületben. Az 
esemény keretében az egyesület tag-
jai az esztendők alatt több útvonalon 
keresztül is bejárták már településünk 
és a szomszédos falvak „határait”. A 

rendezvény célja, hogy a programon 
részt vevők együtt, jó hangulatban 
üdvözöljék a tavaszt, s a természeti 
csodákat. A gyülekező helyszíne ezúttal 
is a lovaspálya volt, ahol az egyesület 
tagjai vendégváró falatokkal és italokkal 
kínálták a programra érkezőket. Ebben 
az esztendőben a nyárlőrinci és lakitel-
eki határ volt a fogatosok célállomá-
sa, ahol az egyik tanyán még struc-
cokkal is összebarátkozhattak a jelen-
lévők. A célba érkezést követően finom 
ebéddel kedveskedtek a szervezők a 
vendégeknek, amely ezúttal bográcsos 
birkapörkölt volt. Később – miután min-
denki magához vette mi szem, s száj 
ingere - visszaindult a menet a faluba, 
de közben egy-két nóta is felcsendült 
a fogatokon. A résztvevők közül töb-
ben arról számoltak be, hogy számukra 
milyen nagy élmény volt árvalányhajat, 
virágzó akácosokat látni.  Az egyesület 
tagjai a nap végén az utóbbi szavak-
kal búcsúztak a meghívott vendégektől: 
jövőre, veletek, ugyanitt!

Jubileumi határjárás 

Gyakorlati alapképzést tartott 
május 18-19-én Tiszaalpáron, a Bár-
sony Lovasudvarban az Országos 
Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata. 
A képzésen 20 polgárőr vett részt 12 
lóval.

A házigazda Tiszaalpári Polgárőr 
Egyesület mellett a polgárőrök a laki-
teleki, kiskunfélegyházi, nyárlőrinci, 
kecskeméti, lajosmizsei és a paksi pol-
gárőr egyesületek kötelékéből érkeztek. 
A felsorakozott polgárőr lovasokat Bár-
sony István a Tiszaalpári Polgárőr Egye-
sület elnöke és Rácz Adrienn, az OPSZ 
Lovas Tagozat elnöke köszöntötte. 

A lovasok a Caprilli alapfeladato-
kat gyakorolhatták Sallay Sándor lo-
vaglótanár és Domoszlai Dániel ny. r. 
alezredes, lovasedző vezetésével. A ló 
nélkül érkező kezdő ifjú polgárőr lova-
sok futószáron tanulhatták az alapülést. 
A két nap folyamán, osztálylovaglással, 
csapatmozgással és használati lovaglá-
si feladatokkal készültek a járőrvezető 
I. szintű szintfelmérő vizsgára. A lovas 
polgárőrök esetében rendkívül fontos 
ugyanis a kiváló lovaglótudás. A gya-
korlati felkészítésnek ezért fontos alap-

jai az osztálylovaglás, a csapatmozgás, 
ahol párban, négyes kötelékben és vo-
nalban is szükséges az együttes tevé-
kenységet megtanulni, begyakorolni. 
Mivel a ló menekülő állat, ezért nagyon 
fontos a lovak érzéketlenítése is, mivel 
mind a közúton, mind a rendezvénye-
ken, biztosítási feladatokban nagyon 
sok környezeti hatás éri a lovakat, kü-

lönböző zajok, hanghatások, tárgyak 
jelenléte. Ezért, a használati lovaglás 
során, a lovakat hozzá kell szoktatni 
ezekhez az extrém helyzetekhez, hogy 
minden esetben nyugodtak tudjanak 
maradni. Tiszaalpáron ezek voltak az 
alapvető célok és ennek eredményeként, 
a vizsgára jelentkezők közül mindenki 
sikeresen teljesített.

Lovas polgárőrök alapképzése Tiszaalpáron
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Ezt követően a zárónapon, a kora 
délutáni órákban közös járőrszolgálat 
kezdődött, amelynek során az oktatók 
gépjárművekkel kísérték a menetoszlo-
pot, majd figyelték meg a párokra sza-
kadó járőröket, hogy a lovak forgalom-
biztonságát is ellenőrizzék. A párosok 
jól teljesítettek a forgalomban is.

A kétnapos képzésen a fiatalok meg-
ismerkedhettek a jelenleg legidősebb 
(75 éves), nyeregből aktív senior lovas 
polgárőrrel, Hesz Jánossal, aki gyakor-
lásként vett részt a foglalkozásokon.

Hamar György

„Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
mintha édesanyja karjaiba zárja...”
Megszült e világra, életét is adná,
csak a gyermekeit boldognak tudhatná.

2019. május.30-án iskolánk 3.a osz-
tályos tanulói felkérést kaptak, hogy az 
anyák napi műsorukkal megörvendez-
tessék az  PAX Otthonban élő időse-
ket. A gyerekek örömmel vetették bele 
magukat az ismételt feladatba. Lázasan 
készültek, hogy megmutathassák, mit 
tudnak.

Rövid dalokkal, versekkel, szalagos 
tánccal ajándékozták meg a lakókat. 
Nagyszerű hangulatot teremtettek. Jóle-
ső érzés volt vidámnak látni idős lakó-
inkat, akiket mosolyra bírtak az iskolás 
gyermekek. Az idősek nosztalgiázva 
egymás között emlékeztek meg az el-
múlt évek anyai szerepeiről, tapasztala-
tairól, a gyermeknevelésről.

A fogadtatás, az ünnepi megemléke-
zés, a műsor, majd a személyes beszél-
getés, megvendégelés, szeretetet, össze-

tartozást, boldogságot sugárzott. Még 
mindig örömmel emlékezünk vissza az 
együtt töltött néhány órára.

Fontos számunkra az idősekkel való 
jó viszony ápolása, a jövőben is szí-
vesen vállalunk fellépéseket, nagyon 
szeretünk köztük lenni. Sokat tanulunk 
tőlünk, rengeteg tapasztalatot szerzünk 
egy-egy ilyen alkalommal.

Somodi Ida és
Kozmáné László Zsuzsanna

Műsorral kedveskedtünk az időseknek anyák napja alkalmából



6. ol dal                                                               2019. június

Iskolánk az Iskolakert programra 
ebben a tanévben nyújtotta be pályáza-
tát. A programot eredetileg a délutáni 
tanulószobás, napközis foglalkozások 
színesítésére szántuk. A pályázat meg-
valósítása közben azonban szélesítettük 
a résztvevők körét. 

Az iskolakertet a települési önkor-
mányzattól kapott 16 m x 16 m-es te-
rületen és az iskolaudvar egy részén 
hoztuk létre. A 256 cm2-es területen 
ágyásokat alakítottunk ki, csöpögtető 
rendszerrel láttuk el. Az iskola mellet-
ti területen gyógynövénykert működik. 
Az iskolakert programjában osztályon-
ként két ökomanó vesz részt. Ezen felül 
az alsó tagozatos napközis csoportok 
tanulói a virágok ápolásában vesznek 
részt, heti váltásban csoportonként 2 fő 
tevékenykedik ezen a területen. A fel-
ső tagozatos tanulószobai csoportokból 
önkéntes alapon 6-10 fő megy ki a ve-
teményesbe. A sövénynyírást három 8. 
osztályos fiú vállalta fel. Iskolánkban 
most van tervezés alatt az iskolakert lo-
gója. 

Az iskolakert programnak köszön-
hetően intézményünk különböző esz-
közökkel gazdagodott. Kaptunk 2 lo-
csolót, ásókat, 1 nagy talicskát, kézi 
permetezőt, kisgereblyéket, nagy gereb-
lyéket, hegyes kapákat, karasolókapá-
kat, kaparókat, gumikesztyűket és sla-
got. A kertbe érkezett vetőmag: borsó, 
répa, gyökér, zeller, hagyma, burgonya. 
Az Önkormányzattól átvett földterüle-
ten jelenleg még csak a talajmarózás és 

a kis kerti parcellák kijelölése, valamint 
a csöpögtető rendszer kiépítése történt 
meg. Az öko-manók közreműködésével 
történt meg a veteményezés.

Az Iskolakert programtól azt remél-
jük, hogy tanulóink könnyebben és kéz-
zelfogható módon ismerkednek meg a 
fenntarthatóság fogalmával, elkülönül 
számunkra például a szemét és a hulla-
dék fogalma, tisztában vannak az újra-
hasznosítás módjaival. Az egészséges 
táplálkozást segíti a zöldségek megis-
merése, később majd a felhasználása. A 
kerti munka fejleszti diákjaink finom-
motorikáját, szabály - és feladattudatát, 
kitartását, a tervszerűséget. Hasznos a 
pályaválasztás szempontjából is, hisz 
a gyerekek megismerkednek a mező-

gazdasági munkákkal, a különböző 
munkafázisokkal, az ehhez a munká-
hoz szükséges kompetenciákkal. A te-
lepülésünkön nagy hagyománya volt 
mindig is a mezőgazdasági termelés-
nek, a kiskertekben történő zöldség- és 
gyümölcstermesztésnek. Ezzel a prog-
rammal most ismét lehetővé válik ezek 
népszerűsítése. 

A munkánk tudatos és tervezett ré-
szét a következő tanévben az önkor-
mányzattól kapott veteményes kert 
további megmunkálása, valamint az is-
kolaudvarban lévő gyógynövényes kert 
rendbetétele, bővítése fogja jelenteni. 

Besszerné Almási-Szabó Zsuzsanna 
ökokoordinátor

Iskolakert

ALKOTÓI PÁLYÁZAT
Az idei évben több mint száz pá-

lyamű érkezett az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság alkotói pályázatára, a 
megye egész területéről. A márciusban 
meghirdetett pályázatra, tűzoltói beavat-
kozásokat bemutató műveket vártak a 
szervezők.2.a osztályos tanítványaimmal 
több képet is készítettünk a felhívásra.

A megyei bíráló bizottság elnöke 
Cseke Péter, a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház igazgatója volt. A bizottság 
elnöke és a bizottság tagjai - Dr. Ros-
ta Szabolcs, a Katona József Múzeum 
igazgatója és Jámbor Csaba, a Gong FM 
programigazgatója.

A szakmai zsűri tagjai több soron 
nézték át az alkotásokat, válogattak, 
majd sorrendet állítottak. Legnagyobb 
örömünkre a következő eredmények 
születtek:
Szabadkézi grafika kategóriában
I. korcsoport
I. helyezés Csókás József Csongor 2.a 
osztályos tanuló Tiszaalpár
II. helyezés Mizere Izabella 2.a osztályos 
tanuló Tiszaalpár
Plakát kategóriában
I. korcsoport
I.helyezés Tóth Márk 2.a osztályos tanu-
ló Tiszaalpár

A tanulók értékes jutalmakban részesül-
tek. Az első helyezettek munkáit tovább-
küldték az országos versenyre,
ahol a következő eredmény született: 
Szabadkézi grafika kategóriában
I.korcsoport
II. helyezés Csókás József Csongor 2.a 
osztályos tanuló Tiszaalpár
 Az ünnepélyes díjkiosztóra a Főváro-
si Állat- és Növénykertben kerül sor 
2019.06.07-én.
Gratulálunk a szép eredményekhez és 
további sok sikert kívánunk a kis alko-
tóknak!

Ivicz Lázárné felkészítő tanító
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A következőkben két réges-régi cik-
kel szeretném felidézni és érzékeltetni Al-
pár több mint 100 évvel ezelőtti állapotát, 
melyről már aligha él ember, aki mesél-
hetne. A helytörténeti előadásokon sokszor 
hangoztattam már, hogy bizony Alpár papí-
ron is a megye legrégebbi helye. Ebből adó-
dóan Alpárnak komoly rangja lehetett már 
1000 évvel ezelőtt is. A most idézett újság-
részletek viszont „csak” 100 éve íródtak az 
akkori állapotokról. Lássuk hát:

„Kecskeméten, az anyavároson arány-
lag annyira nem érezhető a modern kor 
serkentő szelleme, mint a tulajdonát képe-
ző Szikra erdőn és Alpár-pusztán.” Írja ezt 
a Pesti Hírlap 1904. május 22-i száma. Az 
idézetet csak a különlegessége végett foly-
tatom: „Csodás természeti tünemény itt a 
buckák világában a hatalmas tölgyerdő, 
melynek százados fái között az utóbbi év-
tizedekig nem hangzott el fejsze kopogása. 
A kárpáti csúcsokon sem találhatni hatal-
masabb törzsököket, mint a Tiszaparton; 
egyik pusztulásnak indult faóriás üregében 
egykor – feljegyzés van róla – 16 sertést 
rejtettek el a tolvajok s csak a röfögésről 
találták meg azokat a vármegye nyomozó 
emberei.”

A másik cikk, melyre méltán lehettek 
büszkék az egykori alpáriak így szól: a 
cikk címe: „Kecskeméten tíz ház sem épült 
a forradalom óta.”- forradalom alatt az 
1918-as őszirózsás forradalmat kell érteni. 
A cím után folytatódik: „Nem messze ettől 
a nagy várostól van egy kisközség, Alpár, 
melynek nincs méltóságos polgármestere, 
mint Kecskemétnek, csak tekintetes köz-
ségi jegyzője, de mégis nevezetes arról, 
hogy Kecskemét elsőrangú társadalmi elöl-
járói tanulhatnának ennek a kis községnek 
egyszerű főjegyzőjétől. Alpár község a 
forradalmak óta négyszáz házat épített fel, 
míg ugyanakkor Kecskemét nem épített tíz 
házat sem.” Az írás az Ujság c. folyóirat-
ban jelent meg 1925 augusztusában. Saját 
véleményem ez az évszám jelentette Alpár 
fénykorát, már ami az újkort illeti. (Halkan 
jegyezném csak meg, hogy „véletlenül” 
ezen évszám körüli időkben csúcsosodott 
ki leginkább a bérmálkozók száma is, ami 
sajnálatos módon azóta is folyamatosan 
esik..)

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:

Az Árpád Fejedelem általános Iskola 
alsó tagozata 2019. május 31-én három 
busszal, 148 fővel és 16 kísérő pedagógus-
sal Budapestre kirándult. 

Délelőtt két osztály a Tropocariumot, 
hat osztály pedig a Fővárosi Állat és 
Növénykertet látogatta meg. 

A Tropicariumban a tanulók előadást 
hallgattak meg a cápák életéről, majd 
„testközelből” is megismerkedtek a ten-
geri élőlényekkel.

Az Állatkertbe látogató gyerekek 
megismerkedtek a világ állataival, Fóka-
showt tekintettek meg, valamint nagyokat 
játszottak a játszótéren.

Délután három órakor mindenki a 

Fővárosi Nagycirkuszban találkozott és 
megtekintettük a Repülő cirkusz című 
előadást. Az izgalmas előadáson voltak 
bohócok, légi és földi akrobaták, idomí-
tott kutyák és egy modellrepülő showt is 
láthattunk.

Vidáman, rengeteg élménnyel és kel-
lemesen elfáradva tértek haza a tanulók 
erről tartalmas kirándulásról.

Köszönjük a kiránduláshoz nyújtott 
támogatást Tiszaalpár Nagyközség pol-
gármesterének és képviselő testületének, a 
Hivatal dolgozóinak, a Pejtsik Alapítvány 
kuratóriumának, a Szülői Közösségnek és 
a Földvári Trans-nak.

Budapesti kirándulás gyermeknap 
alakalmából

Egyházi sorok
- Júniusban hétköznapokon az esti szentmisék végén a Jézus Szíve litániát imád-

kozzuk.
-  Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat esküvőjük előtt legalább 

3 hónappal jelezzék a plébániákon. A jegyesek lelki előkészítője/jegyesoktatás 
interneten keresztül NEM LEHETSÉGES!

- Június 9-én Pünkösdvasárnap tartjuk a hittanosok tanévzáró szentmiséjét a Te 
Deumot. Alpáron 9:00-kor, Újfalun 11:00-kor. Szeretettel várjuk a Kedves Szülő-
ket is!  A hittanosok a szentmise után kapják meg a hittan-bizonyítványt.

- Június 23. Vasárnap Úrnapja, Jézus Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Kör-
menetet tartunk Alpáron a 9:00 órakor, Újfalun a 11:00 órakor kezdődő szentmi-
sék végén. E vasárnapon Alpáron este 18:00-kor NEM LESZ SZENTMISE!

- Keresztelési lehetőségek:
Alpáron június 8. szombat  10:00,    Újfalun június 15. szombat 10:00

A KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI
Sarah Addison Allen: A varázslat tava. Catherine Anderson: Közelgő 
tavasz. Catherine Anderson: Út a boldogsághoz. Bosnyák-Knézics-Du-
dás: A betűszörnyek szigete. Donato Carrisi: A lelkek ítélőszéke. Donato 
Carrisi: A sötétség vadásza. Csath Magdolna: Bevesszük a kanyart? Tu-
dás-érték-jövő. Cselenyák Imre: Attila, Isten ostora. Julianne Donaldson: 
Edenbrooke örököse. Marcus Emerson: Egy hatodikos nindzsa naplója. 
3 perces mesék - Nyomozós mesék. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors. 
Geronimo Stilton: Galaktikupa

KÖNYVET HÁZHOZ
2019. július 1-jétől a könyvtár házhoz szállítási programot indít. A 
szolgáltatás ingyenes. A házhoz szállítást azok igényelhetik, akik 
mozgáskorlátozottak, tartós betegek, vagy valamiért nem tudnak 
kimozdulni otthonról, ugyanakkor igényük van az olvasásra.
Bővebb tájékoztatás:  76/789-963 vagy alparbibl@gmail.com
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GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY 2019.
Az Alpári Tisza Horgászegyesület 

május utolsó vasárnapján, gyermeknap 
alkalmából horgász versenyt rendezett a 
Holt Tiszán. Az idei évi gyermekverseny 
volt a kilencedik a sorban, ennek ellenére 
a rendezvény népszerűsége a mai napig 
töretlen településünkön. 

A gyülekező alatt frissen sült hallal 
kínáltuk az érkezőket, valamint támoga-
tóink jóvoltából aprósütemény is került 
az asztalokra. 

Közel 80 gyermek indult el a verse-
nyen 6. kategóriában az elsőségért, vala-
mint külön családi kategóriában is verse-
nyeztek jó néhányan.

A résztvevőket a Horgászegyesület 
részéről Barta Lajos, az egyesület elnöke 
és Kovács Gergely, a BÁCSHOSZ képvi-
selője köszöntötte.

 Számozott csokoládéval sorsoltuk ki 
a horgászhelyeket. A legkisebb korosz-
tályban indulók egy óra hosszán keresztül 
versenyeztek. Ezek után kézműves fog-
lalkozáson vettek részt, ezzel kitöltve a 
délelőtt további részét. A horgászverseny 
a többi kategóriában 9.00 – 12.00 óráig 
tartott, amely végén jött a várva várt mér-
legelés. 

Az ebéd, több menüből állt. Az egyik 
menü a Vadásztársaság által felajánlott 
húsból vaddisznó pörkölt, a másik menü 
csülökpörkölt, a harmadik menü pedig 
halászlé volt. Az ebéd elfogyasztása után 
vattacukorral, jégkrémmel és csokival 
leptük meg a gyerekeket.

A délután sor került az eredményhir-
detésre, melyet Csernák Emese egy szép 
mese előadásával vezetett fel.

A hagyományokhoz híven minden 
gyermek kapott ajándékot. Korcsopor-
tonként az első öt helyezett serleggel lett 
díjazva. Külön jutalmaztuk a legnagyobb 
halat fogó, valamint a legfiatalabb ver-
senyzőt is. 

A MOHOSZ által pályázaton nyert 
különdíjban részesült két kategóriában 
az első három, legtöbb súlyú halat fogó 
versenyző.  

A díjazottak közös fényképezése után 
zártuk gyermeknapi rendezvényünket. 
Rendezvényünk a látogatókkal és a ver-
senyzőkkel együtt megközelítette a 250 
főt. Elmondhatjuk, hogy az Egyesület ál-
tal szervezett rendezvények közül ez volt 
a legsikeresebb és leglátogatottabb. 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a 
versenyzők maximálisan betartották a 
szabályokat és nagyon sportszerűen ver-

senyeztek. Gratulálunk a kitartó verseny-
zőknek. 

 A gyermeknapi horgászverseny sike-
res lebonyolításához nagyban hozzájárul-
tak és itt szeretnénk köszönetet mondani 
támogatóinknak: BÁCSHOSZ; Tiszaal-
pár Önkormányzata; MOHOSZ, Tiszaal-
pári Vadásztársaság; FORNETTI (Nemes 
József családja); Parti presszó és üdülő 
Tiszaalpár; Caarp Zoom; Czero Fising 
Team, Hori 96 Bt. (dobozos kukorica), Al-
pári Tüzép; Family Frost (Hódi Krisztián, 
Almási Erzsébet); Brekeke Horgászüzlet; 
Alpári Papírbolt; Nagy Zoltán és felesé-
ge Alpári hentesüzlet; Popper József és 
családja; Farkas Csaba zöldséges; Balázsi 
Csaba és családja; Almási Tímea; Magyar 
Imre; Madla család; Barta Lajos és csa-
ládja; Török Tibor (Tímár etetőanyag); 
Barna Sándor; Barna Vince és családja; 
Szatmáriné Kőrös Anita; Csernák Emese 
mesemondó; Gyovainé Konfár Krisztina; 
Víglási Krisztina; Oláh Imre; Horgászok-
nak, akik a reggeli sült halhoz fogásukkal 
hozzájárultak; Alpári Tisza HE vezetősé-
ge és azok családtagjai. A reggeli és ebéd 
elkészítésében részt vett: Juhász János; 
Szakács József; Varga Mihály; Patai Fe-
renc; Szatmári András.   

Helyezést elért versenyzők:
6 év alatti kategória fiú-lány kategória:
1. Barta Jázmin, 2. Almási Szabó Árpád, 
3. Lovas Boglárka, 4. Hanó Zselyke, 5. 
Török Krisztián

6-10 éves lány kategória: 1. Balázsi Sára, 
2. Farkas Tímea, 3. Popper Jázmin, 4. 
Marsa Flóra, 5. Czímer Diána

10-14 éves lány kategória: 1. Madla Rita, 
2. Szatmári Lili, 3. Terdik Zsanett, 4. Fa-
ragó Nóra, 5. Kalmár Amira

6-10 éves fiú kategória: 1. Besszer Bo-
tond Csongor, 2. Terdik Dávid József, 3. 
Varga Norbert Dániel, 4. Sinai Salamon, 
5. Szabó Máté

10-14 éves fiú kategória: 1. Mészáros 
Zsolt, 2. Kutrovácz Benedek, 3. Nagy 
Máté, 4. Luczás Sándor Milán, 5. Gál Ta-
más

Ifi  kategória: 1. Némedi Varga Norbert, 
2. Tóth Dávid, 3. Haticza Máté

Családi kategória: 1. Ollári Gábor, Tóth 
Márk, Gálfi Mihály, 2. Kerekes József, 
Kerekes Rohács Szilvia, Kerekes Jázmin, 
3. Kis Krisztián, Tóth Enikő, Tóth Ren-
áta.

Legnagyobb halat fogó versenyző: Csa-
ládi kategóriában Ollári Gáborék részéről 
került kifogásra.

Legfiatalabb horgász: Almási Szabó Ár-
pád

MOHOSZ által pályázaton nyert kü-
löndíjban részesültek:
6-10  éves kategória: 1. Besszer Botond 
Csongor, 2. Terdik Dávid József, 3. Varga 
Norbert Dániel.
10-14 éves kategória: 1. Madla Rita, 2. 
Mészáros Zsolt, 3. Kutrovácz Benedek

Minden résztvevő nyert ezen a na-
pon, külön gratulálunk a díjazottaknak. 
Köszönjük a támogatók ajándékait és 
a verseny lebonyolításában résztvevők 
munkáját. 

Legközelebbi rendezvényünk a június 
16-án megrendezésre kerülő match botos 
verseny lesz. A versennyel kapcsolatban 
bővebb információ és előzetes egyeztetés 
a Brekeke Horgászboltban kapható.

Alpári Tisza Horgászegyesület
Vezetősége
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Június 4-e nemzeti emléknap, hi-
vatalos nevén a Nemzeti Összetarto-
zás Napja. 1920. június 4-én írták alá 
a versailles-i Nagy-Trianon palotában 
azt a békediktátumot, ami miatt te-
rületének kétharmadát elvesztette az 
ország. 

Az 1918. november 3-án Padovában 
– még a Monarchia részeként – majd 
november 13-án Belgrádban fegyver-
szünetet kérő Magyarország elvesztette 
az első világháborút, így szembe kellett 
néznie a soknemzetiségű Monarchia 
korábbi kisebbségeinek követeléseivel, 
aminek a háború előtti nagyhatalmi 
helyzetben azok nem tudtak érvényt 
szerezni. A trianoni békeszerződés a 
versailles-i békerendszer részeként 
született meg, melyet a világháború le-
zárását követően egy másfél éves kon-
ferencia készített elő. A győztes antant 
hatalmak 1919. január 18-án kezdték 
meg a tanácskozást a Párizs környé-
ki kastélyokban, ahol a „négy nagy”, 
Clemenceau francia, Lloyd George 
brit, Orlando olasz miniszterelnökök és 
Wilson amerikai elnök szava dominált. 
A kényszerszerződést a Magyar Ki-
rályság nevében, az 1920 márciusában 
Horthy Miklós által kinevezett Simo-
nyi-Semadam-kormány képviseletében 
és felhatalmazásával Benárd Ágost, a 
magyar kormány népjóléti és munka-
ügyi minisztere, a küldöttség vezetője és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ 
és államtitkár írta alá Versailles-ban. A 
trianoni béke pontjai ismertek: Magyar-

ország elveszítette területének és lakos-
ságának mintegy kétharmadát, ennek 
megfelelően 320 ezer négyzetkilométer 
területű, húszmilliós középhatalomból 
90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió 
lakost számláló kisállammá vált.

Az idei megemlékezésen a Himnusz 
felcsendülése után először dr. Vancsu-
ra István lépett a mikrofon elé, aki be-
szédében felidézte, hogy mi vezetett 
az egykori történelmi Magyarország 
feldarabolásához. Majd ezt követő-
en meghallgathattuk a Magyar Hisze-
kegy-et hangfelvételről, Szeleczky Zita 
színésznő tolmácsolásában. A polgár-
mester felszólalásában a rendszerváltás 
Trianonhoz kapcsolódó lehetőségeiről is 
beszélt, de szóba került az is, hogy ma 
mit tehetünk, milyen opcióink vannak a 
közel 100 évvel ezelőtti döntéssel kap-

csolatosan.  El kell fogadnunk Trianont? 
NEM! NEM! SOHA!  Merítsünk példát 
azokból a sikeres autonómiai törekvé-
sekből, amelyek jó irányt adhatnak e 
döntésmeghozatal során a jövőben is.  

A megemlékezés további részében 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola di-
ákjai szerepeltek, akik műsorát Tallóné 
Farkas Krisztina konferálta fel. Felveze-
tőjében a jelenlévőknek elmondta, hogy 
az iskola diákjai csatlakoztak ahhoz a 
kezdeményezéshez, amelyet Szarka Ta-
más Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, a 
Ghymes együttes alapítója indított. Az 
énekes Kézfogás című dalát énekelték 
közösen a diákok az iskolában. A tanár-
nő azt is megjegyezte, hogy a megemlé-
kezés napján a Határtalanul programban 
45 tiszaalpári gyerek van kint Erdély-
ben, hogy megismerjék ősi gyökereiket, 
történelmünket. Ezt követően a diákok 
műsorában táncos és verses részek vál-
tották egymást. A tanulókat Barcsik 
Edit Mária kísérte táltos dobon. Az idei 
színvonalas megemlékezés felkészítő 
tanárai: Bondár Enikő és Tallóné Farkas 
Krisztina tanárnők voltak. A műsor dísz-
letét - egy paravánt, amely a Nagy-Ma-
gyarország határait ábrázolta közepén a 
magyarság színeiben pompázó madár-
ral, ami a szabadság jelképe is egyben 
– Szőke Éva tanárnő készítette. 

A megemlékezés végén az önkor-
mányzat, intézmények, civil szerveze-
tek, pártok képviselői helyezték el ko-
szorúikat az emlékműnél. 

Hiszek Magyarország feltámadásában!
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Testületi hírek
Megvan az orvosi rendelő és a szol-

gálati lakás pályázatának kivitelezője
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete május 13-i ülé-
sén a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 
kódszámú pályázat orvosi rendelőre, 
valamint a szolgálati lakásra vonatkozó 
3. kivitelezési közbeszerzésére érkezett 
ajánlatokat megtárgyalta és Palatinus Pál 
egyéni vállalkozó ajánlatát 59.776.095,- 
Ft + áfa elfogadta.  

Korszerűsítik a település térfigyelő 
kamerarendszerét

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zata az ALARM-TOP Kft. 2. változat 
szerinti tartalommal készült árajánlatát, 
bruttó 1.609.395 Ft. kivitelezési ösz-
szköltséggel elfogadta, kiegészítve 1 db 
NVR-304/32 32 csat. rögzítő költségével 
124.120,- Ft + Áfa-val. 

Felújítások a Tiszaalpári Sporte-
gyesületnél

A Képviselő-testület ahhoz is hozzá-
járult, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület 
az alábbi beruházásokat megvalósítsa: 
élőfüves kispálya létesítése a Szent Imre 
tér 15/b. szám alatti sporttelepen, az élő-
füves kispályához kapcsolódó labdafogó 

háló telepítése, a sporttelep nyugati olda-
lán fekvő kerítés felújítása.

Újra hét csoport indulhat az óvodá-
ban 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a május 30-i 
ülésén megtárgyalta azt az előterjesztést, 
amelyben a Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvoda maximális csoportlétszámá-
nak túllépése volt a fő probléma. A tes-
tület megbízta Kiss Mária óvodavezetőt, 
hogy írjon ki pályázatot 2 fő óvodapeda-
gógus munkakör betöltésére. 

Közmeghallgatás

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2019. június 4-én 
közmeghallgatást tartott a Művelődési 
Ház nagytermében. 

Az idei közmeghallgatásnak három 
napirendje pont. Az első napirendi pont 
keretében Dr. Vancsura István polgár-
mester tájékoztatta a lakosságot az önkor-
mányzat 2018. évben végzett munkájáról. 
A második napirendi pontban szó esett 
az önkormányzat 2019. évi terveiről, 
beruházásairól, pénzügyi lehetőségeiről.  
Ezekről összevontan beszélt dr. Vancsura 
István. Elsőként az útfelújításokat hozta 
szóba. A következő évek feladata lesz, 
hogy az eddigi felújításból kimaradt uta-
kat rendbe hozzák, azonban ezekhez pá-
lyázni kell folyamatosan. Szóba került a 
bokrosi út felújítása is, ahol még az igazi 
munka nem indult el. A 1792/2018. (XII. 
21.) kormányhatározat a Magyar Falu 
Program keretében a rossz minőségű 
utak felújítását célozza meg, ide tarto-
zik a fent említett szakasz rendbe tétele 
is. A program keretében egy 3,5 km-es 
felújítás várható, viszont kb. 8 km-es 
felújítás lenne a legcélszerűbb, ami nem 

csak a Zárda felé és a megye határ felé 
menne, hanem a másik irányba is Félegy-
háza felé. Az útépítés során a legcélsze-
rűbb a polgármester szerint az lenne, ha 
Kecskemét felé megépülhetne ennek az 
útnak a folytatása is. A Szentes-Csongrád 
városok vonzáskörzetében élők számára 
így 20 km-rel rövidebb lenne Kecskemét 
megközelítése. Kiemelte, hogy az Ön-
kormányzat alapfeladatain túl, intézmé-
nyei fenntartásáról is gondoskodik. Ide 
tartozik a Polgármesteri Hivatal, a Gon-
dozási Központ, a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, a Tiszaalpári Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár és 
Konyha. Azt is megemlítette, hogy igaz, 
hogy az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola nem az Önkormányzathoz tartozó 
intézmény, ennek ellenére nagyban segíti 
annak működését a lehetőségekhez mér-
ten. Egy 140 milliós pályázatból tudott 
megújulni az iskola külseje, s a belsejé-
nek egy része is. Ennek ellenére még min-
dig lenne helye a pénznek, a polgármester 
megítélése szerint 200-250 millió Forin-
tot kellene még az iskola felújítására köl-
teni, azonban a Tankerület nem valószínű, 
hogy tud ebben segítséget nyújtani. Szóba 
került az óvoda udvarának térkövezése is, 
ez a kivitelezési tervek között szerepel. 
Az idei esztendőben folyamatban vannak 
még pályázatok, az egyik ebből a kerék-
párút kivitelezése. Az út három irányból 
fog menni: a Királysaroktól a József Atti-
la utcáig és a két településrészt összekötő 
Új út mellett, illetve Polyákfalutól a falu 
aljáig, valamint a Matic telephelyéig.  Ha-
sonlóan fontos beruházás lesz még a két 
orvosi rendelő felújítása, amelyek közül 
az egyik egy megyei TOP pályázatból, a 

másik pedig egy LEADER programból 
valósul meg. 

A harmadik napirendi pontban a meg-
jelentek tehettek fel egyéb kérdéseket, 
javaslatokat, hozzászólásokat. A felszóla-
lók a fel nem újított utak állapotát, a Coop 
ABC parkolójának vízelvezetését, illetve 
a Benzinkút melletti régi temető állapotát 
nehezményezték. Felmerült megoldandó 
problémaként még a Halászcsárda alat-
ti szabadstrandi részen a Holt-Tiszában 
való állatok (kutyák, lovak) fürdetése is. 
Természetesen a polgármester reflektált 
a felszólalásokra, miszerint helyt állóak 
a problémák, s a szabályokhoz, s lehe-
tőségeikhez mérten mindenre próbálnak 
megoldást találni. Szó esett az elhagyott 
házak állapotáról, szám szerint 170 db 
üres ház áll településünkön, aminek egy 
része javítható, de kb. 20 bontásra vár, 
azonban ezek sajnos a bankok kezében 
vannak. A felvetett témák között volt az 
is, hogy kevés településünkön a szolgálati 
lakások száma, mivel korábban értékesít-
ve lettek ezek, viszont újak nem épültek. 
Novák Lajos szót kért a hiányzó utcane-
veket jelző táblák, s azok rossz állapota 
miatt, amelyre Vancsura István úgy felelt, 
hogy jogos az észrevétel, de véleménye 
szerint az is probléma, hogy sokszor a 
házszám táblák is hiányoznak. Őt követő-
en Michellerné Papp Bernadett szólalt fel, 
aki megjegyezte, hogy a gyerekek nincse-
nek tisztában a KRESZ szabályokkal, s 
annak elsajátítása miatt célszerű lenne a 
régi piac területén egy pályát létesíteni 
e célra. Miután a jelenlévők elmondták 
észrevételeiket a polgármester bezárta a 
képviselő-testületi ülést, egyben közme-
ghallgatást.
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Véget ért a tavaszi szezon
Az OTP Bank Bozsik-Programban 
szereplő csapataink (U-7; U-9; U-11; 
U-13) számára véget értek a tornák, il-
letve a fesztiválok.

Június 15-én és 16-án a szerbiai Ada 
városában vesz részt tornán U-11-es és 
U-13-as csapatunk.
Egyedülálló ez Egyesületünk életében, 
még soha nem vett részt egy csapatunk 
sem nemzetközi tornán, ez most sem 
valósulhatott volna meg Tarjányi And-
rás és Fehér Emil szervezése nélkül. 
Az utazás költségeit a Sportegyesület 
finanszírozza támogatói összegből.
Szombaton az U-13, míg vasárnap az 
U-11 lép pályára.
Részletes beszámoló a jövő havi szám-
ban.
Sok sikert mindkét csapatnak!
_____________________________
U-14-es csapatunk utóbbi hetekben 
lejátszott bajnoki mérkőzéseinek ered-
ményei:

15. forduló
Félegyházi-TSI „B” - TISZAALPÁRI 
SE 1-6
Gól: Novák Zoltán /4/; Hekkel Benjá-
min /2/

16. forduló
TISZAALPÁRI SE – Mercedes-KLC 
„C” 2-0
Gól: Novák Zoltán /2/

17. forduló
TISZAALPÁRI SE – Kerekegyházi 
SE 1-9
Gól: Novák Zoltán

18. forduló
SC Hirös-Ép – TISZAALPÁRI SE 9-3
Gól: Novák Zoltán; Novák Kristóf; ön-
gól

U-14-es csapatunk a megszerzett 27 
pontjával, az előkelő 5. helyen végzet 
t a csapat!
_____________________________
Nyáron ismét lesz tábor külön az U-9-
es és U-11-es korosztálynak, illetve az 
U-13-as és U-14-es korosztálynak. 

U-9; U-11:
2019.07.01. és 2019.07.05. között, 
melynek helyszíne a Tiszaalpári SE 
Sportpályája.
A foglalkozás reggel 8 órától 16 óráig 
tart.
Ízelítő a programok közül: Strand, 
mozi, kerékpártúra, sok-sok foci és sok 
más.
A tábor díja 15.000 Ft (Étkeztetés biz-
tosított)
Jelentkezési határidő: Június 10.
Fehér Emilnél és Czimer Krisztiánnál 
lehet jelentkezni.

U-13; U-14
2019.07.07. és 2019.07.10. között, 
melynek helyszíne Lakitelek-Tőserdő.
A foglalkozás nem napközis, hanem 
ottalvós, egész napos. 
Ízelítő a programok közül: Strand, Ka-
landpark; éjszakai túra, sok-sok foci és 
sok más.
A tábor díja 15.000 Ft (Étkeztetés biz-
tosított)
Jelentkezési határidő: Június 10.
Fehér Emilnél és Czimer Krisztiánnál 
lehet jelentkezni.

Nagyon fontos, hogy a szervezők fiúk 
és lányok jelentkezését egyaránt várják 
és nem kikötés az, hogy igazolt labda-
rúgó legyen a jelentkező!
_____________________________
U-19-es és felnőtt csapatunk eddig 
nem közölt eredményei:

25. forduló: TISZAALPÁRI SE – Hel-
véciai SE 
U-19: 3-2
Gól: Nemes István /2/; Horváth Adrián
Felnőtt: 1-1
Gól: Nagy-Gál Róbert

26. forduló: Hetényegyházi SC - TI-
SZAALPÁRI SE
U-19: 1-7
Gól: Nemes István /3/; Radics Kevin 
/2/; Czingel Ferenc; Végh Martin
Felnőtt: 0-5
Gól: Borsi Sándor /3/; Czimer Gábor /2/

(Elhalasztott mérkőzés pótlása) 14. 
forduló: TISZAALPÁRI SE – Lakite-

leki TE
U-19: 0-1
Felnőtt: 1-4
Gól: Borsi Sándor

(Elhalasztott mérkőzés pótlása) 15. 
forduló: Pálmonostora SE – TISZA-
ALPÁRI SE
U-19: 1-8
Gól: Nemes István /6/; Radics Kevin 
/2/
Felnőtt: 3-1
Gól: Borsi Sándor

U-19-es csapatunk az 5. helyen, míg 
felnőtt csapatunk a 11. helyen fejezte 
be a bajnokságot.

Az U-19-es bajnokság gólkirálya Ne-
mes István lett, 42 (!!!) találattal!
_____________________________
Kézilabda csapatunk utolsó bajnoki 
mérkőzésén, Soltvadkerten szenvedett 
29-22-es vereséget.
Legeredményesebb gólszerzőnk Pász-
tor Bence volt a mérkőzésen, 9 góllal.

A csapat a 9. helyen fejezte be a baj-
nokságot.

Eközben elindult a kültéri kézilabda 
pálya kivitelezése, amely a megfelelő 
ütemben halad.
_____________________________
A Tiszaalpári Sportegyesület szervezé-
sében és Tiszaalpár Nagyközség Ön-
kormányzat támogatásával kerül meg-
rendezésre az I. Tiszaalpári Közösségi 
Nap, melyre a szervezők sok szeretet-
tel hívnak meg minden érdeklődőt!
A BELÉPÉS INGYENES! 
_____________________________
Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!
További információt csapataink mér-
kőzéseiről, a tabella állásáról az alábbi 
honlapokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert
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INGYENES 
 

FOGLALKOZÁSSOROZAT INDUL A 

”DIGITALIZÁCIÓ AZ AKTÍV IDŐSEKÉRT” 

 PROGRAM KERETÉBEN  

TISZAALPÁRON 

65. életévüket betöltött személyek számára. 
A program célja a mindennapokat segítő 

informatikai tudás átadása. 

Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 alkalommal 

sajátíthatja el az informatikai ismereteket.  

Helyszín: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 

Jelentkezés és megbeszélés a könyvtárban: 

2019. június 12. 16 óra 

T: 06/30/193-3101 E-mail: sztildi@gmail.com 
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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

Tóth Gyorsszervíz
Személy- és kistehergépjárművek

javítása, mentése,
általános karbantartása.

Tel.: 20/333 20 68 
és 20/313 34 97

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
    Kiskunfélegyházi Csoport 
  

INGYENES RUHABÖRZE

A 30 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kiskunfélegyházi Csoportja, 
jó minőségű felnőtt- és 

gyermekruhákból, 
ingyenes börzét tart Tiszaalpáron –  

2019. június 21-én, 
pénteken 9-13 óráig,  

az Árpád Fejedelem Művelődési Házban. 

Szatyrot szíveskedjenek magukkal hozni.  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Kiskunfélegyházi Csoport 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 11. 
06-30-219-1974 
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PULTOS MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

a Parti Presszóba (Tiszaalpár),
azonnali kezdéssel.

Rugalmas munkavégzés,
kiemelt bérezés (1000 Ft/óra). 

Jelentkezni e-mailben a
partiudulo@gmail.com címen,

telefonon a 06 20 399 9664
számon lehet, illetve

nyitvatartási időben személyesen
leadható az önéletrajz

Matic Kft.
 munkatársat keres tervező / gépészmérnök pozícióra

Feladatok:
- gyártás előkészítés és támogatás mérnöki ismeretek alapján
- műszaki dokumentációk készítése, szerszámok tervezése
- jelentések készítése
- gyártási folyamatok kezelése, dokumentálása központi válla-
latirányítási rendszerben
- gyártási folyamatokban való operatív részvétel
- egyes folyamatok szakmai ellenőrzése

Elvárások:
- felsőfokú műszaki végzettség
- kommunikáció képes angol és/vagy német nyelvtudás
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, 
különösen Excel)
- műszaki rajzoló programok gyakorlati ismerete (AUTO-
CAD, 3D-s rajzoló programok pl.: SOLID EDGE)
- folyamatszemlélet, precizitás

Előny:
- lemezgyártásban szerzett több éves tapasztalat

Amit kínálunk:
-külföldi és belföldi kiállítások látogatása
-béren kívüli juttatás
-munkába járás támogatása

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

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
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.

* Ülőgarnitúra eladó zöldes színben 3-2-1 kinyitható fek-
hellyé alakítható elemmel, IKEA fotelágy, IKEA szétnyitha-
tó ágy, gyümölcscentrifuga, fa éjjeli szekrények, fa sarokülő 
konyhába. Telefonom 30/573-3750 érdeklődni a délutáni 
órákban kérném.
* Kiskutyák ingyen elvihetők. Tiszaalpár, Jókai u. 9. sz.
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő ajtófélfa eladó. 
Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezését várom. Tel.: 
30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, palackos gáztűz-
hely, Zepter porszívó, mobil gyermekágy, járóka. Tel: 06-
70/581-3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós konyhabútor, (fehér) 4 ré-
szes szobai szekrénysor, 2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike kerékpár, EPSON 
nyomtató, ORION DVD lejátszó eladó. 0670/581-3095
* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső házrész eladó. 2 
szoba, konyha, fürdő, kamra. Felújításra szorul. Irányár: 
7.5millió Ft. Érd: 06-20-38-33-447
* Egy hold akácerdő eladó Tiszaalpáron. Irányár: 1,2 millió 
Ft.  Érd.: 30/300-4387
* 1,5 és 3 szobás albérlet kiadó.  Érd.: 30/300-4387
* Lada 1200-as személygépkocsi eladó. Minden eredeti raj-
ta. Vizsgáztatott, üzemképes. Érd.: 76/424-581
* Üzlethelyiség kiadó, Szent Imre tér 13. Érd.: 76/424-581 
vagy személyesen a helyszínen
* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 l-es, bejárati ajtó 
szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 06/70/659-4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok jelentkezését 
várja. Molnár Csaba Tel.: 0630/269-0744
* 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 négy-
zetméter tanya eladó.3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba 
melléképületek. Gáz, víz, villany. Irányár 12 millió. Érdek-
lődni: 70/3771796 .
* Lakitelekhez közel, (vasút mellett, Páll tanya mögött) kül-
területen 0180/15 hrsz. alatt nyilvántartott 2423 m2  (90 m 
hosszú, 25 m széles) földterület 395 m2 saját használatú út-
tal eladó, vagy kiadó. Víz, villany van. A részben almafával 
beültetett területen 30 hl-es tartály van (csöpögtető öntözés-
hez). Elérhetőség: 30-241-7078
* Eladó 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. Tel.: 30/300-4387* 
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szobás, köz-
ponti 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 szekrény kis hibával, 
6000.- Ft. Érd.: Tiszaalpár, Dobó u.2. Tel.: 76/421-576
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém TV-állvány. Tel: 
06-30-531-0937
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújított, 3 szobás, köz-
ponti fekvésű családi ház eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érd.: 06/30/624-1068
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. szám alatti bá-
dogos, minden nemű bádogos munkát vállal kedvező áron, 
rövid határidővel. Tel: 06 70 429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel eladók. Tel: 
06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC SZERVIZ 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: hagyatékból maradt kihúzható rekamié két fotellel 
(15.000 Ft). Kihúzhatós rekamié két fotellel és két székkel 
(30.000 Ft). Három részes szekrénysor (10.000Ft) Érdeklőd-
ni 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 kony-
ha, garázs és disznóól is van az épülethez. Az irányár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 70/361-53-77
* 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: Gegő Balázs (Anyja neve: Olajos Má-
ria), Szabó Milán (Horváth Ramóna), Kardos Mauríció Brájen (Kardos 
Mónika)

Akik házasságot kötöttek: Palásti Krisztián és Novák Katalin Éva 
(05.03.), Kis Gergely János és Samu Andrea (05.10.), Dányi József 
Attila és Török Ibolya Erzsébet (05.11.), Aradi Péter és Német Anetta 
(05.11.)

Akiktől búcsúztunk: Kozma Jánosné Hornyák Jolán (1926)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

parkgondozó, karbantartó, takarító

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. június

 

Időpont: 2019. június 14. péntek 18.00 óra 

Időtartam: 2 óra, kettő ötperces szünettel 

Helyszín: Árpád Művelődési Ház  

A nyolcadik előadás témája: 

ANONYMUS KRÓNIKÁJA, 

Alpár szerepe a honfoglaláskor 
 
 

Előadó: Zsigó Ferenc 

Továbbra is: „Hozzon egy történetet!” 

  

 
       

  

 

 
- gyűjtők és 

magánszemélyek 
kiállítása  

Minden, ami régi! 

 

 

 

Legyél Te is kiállító, a legjobbakat díjazzuk!

 

 
 

idéző retro  
kocsma 

 Elektro-sarok

 Autó,motor és bicikli 

 Retro édességek 
 

.


