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Ballagás, tanévzáró ünnepély...
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskolában 2019. június 22-én, szom-
baton került sor a tanévzáróra és 
ballagásra. Az ünnepség nyitásaként 
- a közeledő vakáció és az iskolától 
búcsúzó Maróti Pál tanár úr tiszteletére 
- az iskola diákjai számokkal ellá-
tott pólóban táncoltak. Ezt követően 
Mayer Tamásné igazgatónő lépett a 
mikrofon elé, aki „számokban” is 
ismertette a 2018/2019-es tanév ered-
ményeit. Az igazgatónő ezután meg-
köszönte mindazon segítők munkáját 

akik az SZMK-ban, illetve a Pejtsik 
Alapítvány munkájában segédkeztek 
a tanév során, emellett Vencel atya és 
Ágnes perjelnő hitoktatói munkájáért 
is köszönetét fejezte ki. 

Később a jutalomkönyvek 
átadására került sor. A KLIK és a 
Pejtsik Alapítvány jóvoltából a kitűnő 
tanulók és a kimagasló közösségi 
munkát végzők kaptak könyvjutal-
mat.

A rendezvény másik megható 

momentuma az volt, mikor a nyug-
díjba vonuló Maróti Páltól búcsúzott 
osztálya 1-1 szál fehér rózsával. 
Ezt követően pedagógusi munká-
ja elismeréseként Mayer Tamásné 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adott át a részére, továbbá a Pejtsik 
Alapítvány részéről dr. Csernus Tibor, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 
is elismeréssel díjazta a nyugdíjazott 
pedagógust.

 Folytatás a 2. oldalon.
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A ballagási műsor keretében 
a búcsúztatók tarisznyát és virágot 
adtak át a végzős tanulóknak, ezt 
követően a vendégek átadhatták virág-
jaikat a ballagóknak.  A végzős diákok 
tablóképpel és virággal köszönték meg 
nevelőiknek a 8 éves munkájukat. A 8. 

osztályosok emlékszalagot tűztek az 
iskola zászlajára, majd átadták a zász-
lót a hetedik osztályosoknak. Az osz-
tályfőnökök, Deák Lajosné és Szőke 
Éva jelképesen útjukra bocsátották 
tanulóikat. Az elszálló léggömbök 
az iskolából új útra induló diákokat, 

illetve gyermekéveiket jelképezték. 
Ezt követően a nyolcadikosok utoljára 
végigjárták a folyosókat, és elbúcsúz-
tak az iskolájuktól.

A bizonyítványosztást követően 
pedig mindenki boldogan kezdte meg 
a jól megérdemelt nyári szünetet.

Ballagás, tanévzáró ünnepély...

„Hol vagytok régi barátok, em-
lékezni kellene Rátok, mondjátok, 
hogy az élet szép.” Ugye szép? Eb-
ben a szellemben, ígéretéhez híven 
Palástiné Szűcs Gizike és Lóléné Gu-
lyás Erzsike egy év után ismét szerve-
zőmunkához látott, hogy újra együtt 
legyenek az osztálytársak, akikkel 46 
éve hagyták el az öreg Alma-mater 
falait, termeit. Baráti beszélgetésre 
fehér asztal mellett a Tiszatáj Ven-
déglőben került sor, mely most is tárt 
karokkal várta az öreg diákokat. Be-
szélgetni, hogy mi is történt egy év 
alatt, álmokról, vágyakról. „Hisz az 
élet álmok nélkül olyan mint egy kert 
virágok nélkül.” 

Az ország különböző helyeiről jöt-
tek osztálytársak, hogy ismét átölel-
hessék egymást és emlékezzenek, ne 
csak a gyermekévekre, hanem az egy 
év alatt történt boldog események-
re: családbővülés, unokák születése. 
Előkerültek a boldog pillanatokat 
megőrző fotók. Mustrálgattuk egy-
más családját, csodálkoztunk, hogy 
a pilleszárnyakon elrepült év alatt 
milyen sok minden történt. Sajnos 

betegségek, munkahelyi változások 
is szóba jöttek, s jó ha barátokként 
ezekről is tudunk. Beszélgettünk, s 
ettünk, ittunk, nagyon jól érezte ma-
gát ez a kis csapat. Kár, hogy a he-
lyiek közül okkal, vagy ok nélkül tá-
vol maradtak. Mi, akik részt vettünk 
jól kibeszélgettük magunkat, elmúlt 
gyermek és felnőtt éveinkről feltöl-
tődve várjuk az újabb találkozást. 

„Az emlékeid az én emlékeim 
összefonódtak… Megosztott évek, 
álmokkal teltek…És mi itt ültünk és 
emlékeztünk.”

Köszönöm a meghívást, a virágot, 
minden szép szót, drága „gyerekek”. 
Köszönöm a fuvart Bársony Erzsiké-
nek. Jól éreztem magam és megfiata-
lodtam köztetek.

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Találkozás, hogy ne feledjünk a múló
évek alatt sem (46 év)
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Június 8-án ismét összegyűltek az 
Árpád Nyugdíjas Klub tagjai, hogy 
együtt ünnepeljenek. A baráti találkozó 
középpontjában ezúttal a Pünkösd ün-
nepe állt.

A vendégeket először Kiss Jánosné, 
az Árpád Nyugdíjas Klub elnöke üdvö-
zölte. Meghívást kaptak az eseményre 
a Városföldi Napsugár Nyugdíjas Klub 
tagjai, valamint a Nyugdíjas Baráti Kör 
és a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub tag-
jai is. A műsorvezető szerepét ezúttal 
is Szilágyi Ferenc vállalta magára. A 
település vezetőinek, s a klub támoga-
tóinak köszöntése után a konferanszié a 
Pünkösd ünnepét, s annak régi hagyo-
mányait elevenítette fel a jelenlévők-
nek. Kezdetét vette a műsor, először a 
táncosok léptek színpadra „mamarett” 
című produkciójukkal.  A továbbiak-
ban egy-egy verset hallgathattunk meg 
az ünnephez kapcsolódóan Kovács 
Sándorné és Balogh Károlyné előadá-
sában. Majd a vársoföldiek meglepetés 
produkciójaként humoros nóták csen-
dültek fel. Az est fénypontja az a hu-
moros előadás volt, amelyben az ijfú, 
házasságra lépő pár szerepében: Kiss 
Jánosnét menyasszonyként, Kása And-
rásnét vőlegényként láthattuk, akiket 

a katona, s egyben anyakönyvvezető 
szerepében brillírozó Kerekes András 
„adott össze” igen egyedi stílusban. A 
műsor utolsó részében Kovács Sándor 
citerán, majd Kónya Gábor furulyán 
játszott ismerős dallamokat a közön-
ségnek. Az utolsó, s egyben legmeg-
hatóbb szavalat Kása Andrásné tolmá-
csolásában hangzott el, ezzel zárva az 
ünnepséget.  A közös Himnusz éneklést 

követően az ízletes vacsora elfogyasz-
tása következett. Pihenésképp sétára in-
dultak a városföldiek, hogy felfedezzék 
nevezetességeinket. Az idegenvezetést 
dr. Vancsura István polgármester, va-
lamint Kanalas János, a Népművészet 
Mestere vállalta magára. Az est hajna-
lig tartó mulatozással zárult, ahol a talp 
alá valót Baranyi János és ifj. Barna 
Sándor szolgáltatta.  

Pünkösdi vigasság a nyugdíjasoknál

Névnapi köszöntő a Nyugdíjas Baráti Körben
Gyönyörű júniusi napsütés. Mintha 

a nyár is velünk akarná ünnepelni Bará-
taink névnapját. „Örvend az ég vigasz-
sággal, dicséretekkel, ragyog a nap, su-
garával, tiszta fényével…”

Mint minden összejövetelt ezt is 
izgalmas készülődés előzte meg. Lel-
kes kis csapat összedugta a fejét, hogy 
hogyan is tegyék feledhetetlenné ezt a 
napot, hisz a naptári nevekhez kötődő, 
köszöntő szokás bizony nem új kele-
tű. Érdekes köszöntői szokások vol-
tak, amit bizony, mi már sajnos nem 
ápolunk és talán nem is hallottunk ró-
luk. Én most néhányat felelevenítenék. 
Volt ahol egész köszöntőcsapatok jár-
ták a falut, tréfás zeneszerszámokkal, 
zajt csapó eszközökkel köszöntötték a 
névnaposokat. Az is szokás volt, hogy 
cserépedénybe homokot, hamut tettek 
az ajtókhoz vágták jókívánságok soka-
ságát kívánva. Persze az ünnepelt ezt 
valami finomsággal köszönte meg. 

A mi életünknek is része a névnapi 
összejövetel, ezt a hagyományt kíván-
juk mi is ápolni. Fricskáné Jolika veze-
tésével is felálltak a színpadra a mi kis 
„zajcsapó, köszöntő” barátaink is.

Szomorú szívvel 1 perces néma fő-

hajtással emlékeztünk Némethné Gizi-
kére, akit a napokban veszítettünk el. E 
szomorú kitérő után Jolika köszöntötte 
a meghívott vendégeinket, szponzo-
rainkat és a kör tagjait, majd kezdetét 
vette az ünnepi műsor.
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A citerásaink, hegedűseink és az éne-
kes barátaink dalcsokorral köszöntötték 
az ünnepelteket. A versmondóink Fran-
cáné Évike, Hortiné Sacika, Zetkóné Ró-
zsa, Csorbáné Gizike, Fricskáné Jolika, 
Deményiné Manyika szebbnél szebb ver-
sekkel tiszteltek meg bennünket. A nőket 
virággal, a férfiakat sörrel köszöntötték. 
A köszöntők elhangzása után a szépen 
megterített ünnepi asztalra hozták „kuk-
táink” a Fekete Feri és Góg Misi által 
főzött illatozó pörköltet, hatalmas ada-
got. Halk zeneszó mellett elcsendesed-

ve fogyasztottuk el a lakomát. Feri újra 
kitett magáért a varázslatos ízesítéssel. 
Köszönjük! Vacsora után aki bírt enni a 
rétest fogyaszthatta. Meglepetésként két 
szponzorunk dr. Farkas Klára és Novák 
Mihály családjától kapott hűsítő fagyit 
fogyaszthattuk. Ebben a hőségben bizony 
nagyon jól esett. Kis pihenő után Bara-
nyi Jancsi és ifj. Barna Sándor zenéjére 
a lábak táncra perdültek. Szólt a zene s 
az asztalnál az itóka mellett baráti beszél-
getésekkel mulattuk az időt. Gyönyörűen 
telt el ez a minden évben visszatérő név-

napi ünnep. Egy nagyon régi köszöntővel 
szeretném Baráti Körünk minden tagját 
köszönteni:
„Sok számos esztendőket vígan élhess,
Napjaidat számlálni ne legyen terhes!
Az ég harmatja szívedet újítja,
Áldások árja házad, elborítja…”

Köszönet mindenkinek, aki idejéből 
áldozott e remekül sikerült névnapi ün-
nepért.

Szederkényi Zoltánné,
a Baráti Kör tagja

Kalandra indultunk újra a Baráti 
Körrel. Kalandra, mely megismételhe-
tetlen szép emlékként él tovább majd 
emlékezetünkben. Már az is kaland volt, 
hogy fittyet hánytunk a forróságnak, s 
barátainkkal neki vágtunk egy Dunán 
túli látogatásnak. Fricskáné Jolika kö-
rünk vezetője ismertette úti célunkat. 
Székesfehérvár felé robogott a busz ve-
lünk. Bory vár volt az első célpontunk. 
Az építő Bory Jenő unokája fogadott 
bennünket. Rövid történettel ismertette 
a vár építésének történetét, amely egy 
csodálatos emberi érzés a feleség iránti 
szerelem, szeretet volt az elindítója. 20 
évig épült a Bory vár, mely gyönyörű 
színfoltja Székesfehérvárnak. Mi bejár-
tuk minden zegét-zugát gyönyörködve 
a festmények, szobrok, torzók, a kilátás 
szépségében. A vár után a belvárosba ve-
zetett utunk egy kis fagyizás, evés után 
a sétálóutca műemlék házai között az 
Országalmáig. Ott várt ránk a kisvonat, 
hogy a város nevezetességeit is megnéz-
zük. A szűk utcákon gyönyörködhettünk 
az Óváros Székesfehérvár múltjába és 
jelenébe. A házak falán az emléktáblák-
ról a város életében nyomot hagyó sze-
mélyiségek köszöntöttek ránk. Búcsúz-
tunk Székesfehérvártól. Utunk Pákozdra 
az 1848-as győztes csata székhelyére ve-
zetett. Az emlékparkban töltött idő alatt 
a pákozdi és sukorói állított emlékekkel 

ismerkedhettünk, a messze látszó obe-
liszk, de akadt itt emlékhely a katonai 
misszióknak pl. Kabul Afganisztán, ahol 
az első misszióban két Alpárra való kato-
na is részt vett. Jó tudni, hogy a pákozdi 
csata emlékére szeptember 29-én ünne-
peljük katonáinkat.

Forróság volt, mi mégis sétáltunk és 
próbáltunk emlékeink közé raktározni 
múltunk e nemes darabját. Utunk innen 
a Velencei-tóhoz vezetett, mely a Bala-
ton árkának folytatása. Patakok táplálják 
alacsony vízszintjét. Itt várt bennünket 
egy kellemes sétahajókázás, a hajóról 
csodálatos kilátás a Velencei-hegységre. 
Sajnos azonban itt is ezer számra nőnek 
ki a nyaralók, szállodák, s „lecsúsznak” 

már a tópartig. Nádasok között siklott a 
hajónk, s láthattuk, hogy milyen modern 
vízi eszközökkel veszik birtokukba a 
tavat az emberek, akik napfényre, vízre 
vágynak. A kellemes hajóút és az egész 
napi barangolás után haza indultunk ba-
rátainkkal. Jól elfáradva, de rengeteg új 
élménnyel. „A barátainkkal eltöltött idő 
különleges fényt ad ilyen kirándulások-
nak, külön örömet a hazánk tájainak, fel-
fedezésének.”

Fricskáné Jolikának és Feketéné 
Andrási Erzsikének köszönjük, hogy 
megszervezték ezt a feledhetetlen kirán-
dulást.

Szederkényi Zoltánné Ceni
Baráti Kör tagja

Kirándulás a Nyugdíjas Baráti Körrel

Megkezdődött az idei Alkotótábor
Az idei esztendőben is két héten keresztül látja vendégül településünk a művészeket a Tiszaalpári Alkotótáborban. Az idei a 26. alkalom a 
tábor életében, a közel 20 fős társaság nagy része a kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Körből és a budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesületből került ki. A tábor létrehívásának legfőbb célja az volt, hogy a nyári táborban készült művek minél több 
embert megismertessenek az alpári tájjal, a Tisza varázsával, a község történelmi múltjával, valamint az itt élő emberek munkájával.  Az 
idei esztendőben július 13-án Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az Alkotótábor művészeinek bevonásával „Művész délután Tiszaal-
páron” címmel találkozót szervez a település lakossága, a helyi művészek, a TAT támogatói részére. A program 15 órai megnyitóval veszi 
kezdetét, melyet előadás, árverezés, illetve a Helyi Művészek Kiállításának megnyitása, az alkotások és a művészek bemutatása követ. 
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Ezt a címet viselte a Határtalanul 18-
01-0682 számú pályázat keretében meg-
valósított, hetedik osztályosok számára 
kiírt tanulmányi kirándulás, melyen 45 
diák vett részt Erdélyben, 2019. június 
01-05. között, 2 660 525 Ft-os támogatás 
segítségével. Négy pedagógus valósította 
meg a programot: Endre Mihály és Maró-
ti Pálné osztályfőnökök, valamint Maróti 
Pál, és Deli Renáta.

Nagyon sok élménnyel teli öt napot 
tölthettünk el Erdélyben. A kirándulást 
azonban megelőzte egy alapos felké-
szülés azokról a helyekről ahova a ké-
sőbbiekben ellátogattunk. A hetedikesek 
egyénileg vagy párosával elkészítettek 
egy-egy PowerPoint beszámolót a prog-
ram témájául kiválasztott legendákból, 
melyeket az előkészítő órán elő is adtak 
a többieknek. Ezután Erdélyről szóló ve-
télkedőn vettek részt, ahol csapatokban 
mérték össze tudásukat. Majd az előre 
elkészített, a kirándulás programjaihoz 
kapcsolódó társasjátékkal ismételtük át 
az eddigi ismereteinket. 

Az első nap hajnali fél kettőkor indul-
tunk útnak 45 diákkal, valamint öt tanár-
ral. A kezdeti izgalom után a kora reggeli 
órákban még mindenki szundikált egy ke-
veset, míg reggel meg nem érkeztünk az 
első állomásunkra, Aradra, ahol megko-
szorúztuk a Szabadság-szobrot és az aradi 
vértanúk emlékművét. A következő állo-
másunk Déva vára volt, ahol az időjárás 
nem volt valami kegyes hozzánk, mivel 
végig esett az eső. Ennek ellenére felvo-
nóval feljutottunk a várhegyre, ahol fel-

idéztük Kőmíves Kelemenné balladáját, 
majd többször is körbejártuk a várat, sőt 
még rókákat is láttunk az egyik eldugott 
szobácskából. Még egy kis utazás után 
Segesvárra is ellátogattunk, ahol meg-
másztuk a 178 fokból álló diáklépcsőt. A 
nap végén megérkeztünk Gyergyóújfalu-
ba, ahol a csoport négy külön szálláshe-
lyen térhetett nyugovóra. 

Székelyudvarhelyen kezdtük a követ-
kező napot, ott emlékművet koszorúz-
tunk, majd megnéztük a szoborparkot, 
ahol többek között láttuk Csaba királyfi 
szobrát is. Korondra látogattunk el, ahol a 
fazekas mesterség szépségeit ismerhettük 
meg, majd kipróbálhattuk az agyagozást 
és egy taplógombákból különféle tárgya-
kat készítő családnál is jártunk. Délután 
Szejkefürdőn sétáltunk át a megannyi 
gyönyörű székely kapu alatt Orbán Ba-
lázs sírjához, ahol elénekeltük a székely 
himnuszt, és megkoszorúztuk a sírt. A 
borvizet is megkóstoltuk. 

A harmadik napon végre az izmainkat 
is megmozgathattuk, mert miután köszön-
töttük a gyergyóújfalui Elekes Vencel Ál-
talános Iskola diákjait és egy gyors foci-
meccset is lejátszottak a fiúk, felvettük az 
idegen – túravezetőnket és nekivágtunk a 
Súgó-barlang felé vezető út megmászá-
sának. Miután sikerült jól kifáradnunk, 
pihenésképpen a Békás-szoros egy részén 
sétáltunk végig, majd a Gyilkos-tó partján 
is jártunk egy-egy finom kürtös kaláccsal 
a kezünkben. Este pedig a Katorzsa Népi 
Táncegyüttes szervezésében, táncházban 
mutathattuk meg kinek-kinek, hogy men-

nek a néptáncok. A végére jól elfáradtunk, 
de mindenki nagyon jól szórakozott. 

A negyedik napot nagyon izgalmas 
programmal kezdtük. A parajdi sóbá-
nyába látogattunk, ahol a 10 percnyi 
bányába tartó buszozás, és rengeteg lép-
csőfok megmászása után elénk tárultak a 
hatalmas, 40-50 méter magas só falak, a 
sziklatemplom, majd szabad foglalkozás 
keretében kipróbálhattunk egy kalandpar-
kot, társasjátékozhattunk és vásárolgat-
hattunk. A nap zárásaként a Medve – tó-
hoz is ellátogattunk, ahol körbe sétáltuk 
a tavat, majd tettünk egy rövid túrát útba 
ejtve a szovátai kilátótornyot, ahonnan 
csodálatos volt a kilátás.

 Négy remek nap után elérkezett a bú-
csú ideje befogadó családjainktól. Viszont 
a hazafelé vezető úton sem maradtunk 
programok nélkül. Egy kisebb idegenve-
zetéssel megcsodáltunk a tordai sóbányát 
és óriáskerékre ültünk a föld alatt. A pa-
rajdi sóbányához hasonlóan, itt is csodás 
látványban volt részünk. Egy hosszabb 
buszozás után Kolozsvárra is tettünk egy 
kitérőt, ahol megkoszorúztunk a Mátyás 
király szülőházánál az emlékplakettet, ez-
után Nagyszalontán a Csonka toronynál 
Arany János Toldi költeményének elő-
hangját szavaltuk el, majd Arany János és 
Kossuth Lajos szobrát koszorúztuk meg 
Kossuth nóta kíséretében. 

Ez alatt az öt nap alatt bejártunk egy 
gyönyörű vidéket, miközben ha lehet még 
jobban összerázódtunk osztálytársainkkal 
és kollégáinkkal. Köszönjük, hogy alkal-
munk nyílt erre a csodás kalandra.

Legendák nyomában
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A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
még a tavasszal irodalmi és képzőművésze-
ti pályázatot hirdetett „MI OTTHONUNK” 
címmel. A pályázat során a tiszakécskei, 
kunszentmiklósi és a kiskunmajsai térség 

lakói lehetőséget kaptak arra, hogy elme-
séljék „színnel és szóval”, hogy mitől olyan 
csodálatos számukra lakóhelyük. 

A pályázók irodalom és képzőművészet 
kategóriában adhatták be munkájukat, me-

lyek közül szakmai zsűri választotta ki a 
legeredményesebbeket. 

Különleges nap volt június 27-e a Ti-
szaalpárról pályázó diákok számára, hiszen 
számos oklevelet, valamint értékes köny-
vutalványokat vehettek át Kecskeméten a 
Megyeháza dísztermében. Mindemellett 
megcsodálhatták Daróczi Csaba fotómű-
vész előadását és varázslatos fotókiállítását. 

A képzőművészet kategória nyertese-
inek munkáiból kiállítás készült, melyet a 
rendezvényt követően lehetett megtekinte-
ni.

„Mi otthonunk” rajzpályázat eredmé-
nye: 1. díj: Abonyi Diána, 2. díj: Homo-
ki-Szabó Anita, 3. díj: Szatmári Lili 

Különdíjasok: 
Popper Réka, Balogh Éva, Deák Fan-

ni, Forgó Annamária, Ollári Tamara, Lajos 
Viktória, Bende Dorina

Gratulálunk a szép eredményhez!
Szőke Éva

Újabb rajzos siker

A serdülőkor egy újabb lépcsőfok 
gyermekünk fejlődése során; kérdés, 
hogy hogyan „éljük túl” úgy, hogy a 
lehető legkevesebb sérülést okozzuk 
gyermekünknek és magunknak.

Érdekes, elgondolkodtató beszélge-
tés volt a résztvevő szülők és Labáth-
né Marika között a Szülők Akadémiája 
második előadásán a fenti témában.

Az érem két oldala. Nagyon nehéz 
időszak mindenki számára. Mi nem 
értjük a gyermekünk hirtelen „kiroha-
násait”, ő pedig nem érti saját magát és 
minket sem. Minden változik körülötte, 
benne. Úgy érzi, hogy folyamatosan 
akadályokat gördítünk elé, amit neki le 
kell küzdenie. Próbál ezelől menekülni; 
dacol, ellenkezik, minden ellen lázad. 
Mi úgy érezzük, hogy segítjük, tanácso-
kat adunk neki.

Szülőként „lépés előnyben” is érez-
hetnénk magunkat, korunknál fogva, 
hiszen mi már tapasztaltak/tapasztal-
tabbak vagyunk, de nem minden eset-
ben válasszuk a megfelelő megoldást; 
tiltunk, büntetést szabunk ki, vitatko-
zunk, fenyegetünk. Ahelyett, hogy leül-

nénk és beszélgetnénk vele, vagy csak 
elszámolnánk 10-ig és csak utána kez-
denénk bele a beszélgetésbe. 

Igen, a beszélgetés és a türelem, át-
segíthet ezen a „nehéz” időszakon ben-
nünket.

Dósa Krisztina

Vigyázat serdülök! Vigyázat serdülők!

Alpárfeszt, a környezettudatos fesztivál
Immáron hatodik esztendeje, hogy 

Tiszaalpáron a Régi Tüzép helyén össze-
gyűlnek a hazai underground rock és me-
tal együttesek, hogy együtt érezzék jól 
magukat rajongóikkal a zene jegyében. 

Az idei fesztivált július 4-6. rendez-
ték meg, ahol a változatos zenei kínálat 

mellett a környezettudatos gondolkodás-
ra építettek a szervezők. Szelektív hulla-
dékgyűjtéssel, visszaváltható pohárral és 
helyben készített ételekkel hívták fel a 
fesztiválozók figyelmét az öko életmód-
ra. 

Továbbá a rendezvényre kilátogatók 

előadást is hallgathattak arról, hogyan 
hat az éghajlatváltozás éltünkre, környe-
zetünkre. E társadalom figyelmét felkel-
tő gesztusokkal is megerősítették, hogy 
igenis lehet kulturáltan, környezetbarát-
ként szórakozni egy szabadtéri rendez-
vényen.
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Tiszaalpári Árpád Fejedelem Iskola
Napközis közösségi program

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Te-
matikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” 
című alprojekt keretein belül idén is megvalósult a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola napközis közösségi 

programja, amely 25 fő 2. évfolyamos tanuló részvételével zajlott le 2019. június 17. és 21. között. A tábor témamodulja a Közlekedés, 
KRESZ, Sport és egészségre nevelés. Játsszunk együtt! – avagy mozgásos együttműködő játékok. 

Hétfőn leginkább az adminisztrációs feladatok tették ki a délelőtt nagy részét, de délután akadtak érdekesebb és izgalmasabb progra-
mok is. A gyerekek különféle csomagokat kaptak: tisztasági csomagot, édességcsomagot és egy játékcsomagot. Különféle sporteszközök 
és társasjátékok színesítették a szabadidős foglalkozásokat, amelyeket nagy örömmel használtak. A hetet ismerkedő játékokkal, jégtörő 
gyakorlatokkal kezdtük. Csapatépítésként megtanultuk a tábor dalát: A dzsungel könyve musicalből Geszti Pétertől jól ismert Farkas va-
gyok c. dal refrénjét. Megnéztük a musical ezen részletét videón, majd közösen egy tábortáncot jártunk kórusban énekelve.  Délután sétát 
tettünk a játszótérre. Az úton ismerkedtünk a közlekedési táblákkal és a helyes közlekedés szabályaival. 

Kedden rendőrségi előadást hallgattunk meg, ahol a látványos prezentációk mellett két érdekes videót is megtekintettünk. Ezek után 
a gyerekek megismerkedhettek a rendőrök felszereléseivel, amelyeket ki is próbálhattak, valamint rendőrautóba ülhettek. Ajándékot is 
kaptak a meghívott rendőröktől, amelyhez tartozott egy játékos KRESZ témakörű foglalkoztató munkafüzet is. Ezt kitöltöttük. A napot 
lazító, játékos feladatokkal zártuk, mint a pizzasütés masszírozó játék. 

Szerdán kimozdultunk a településről. Tiszakécskén a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőbe vettük az irányt vonattal Lakiteleki át-
szállással. Lelkes szülők is részt vettek a programon és segítették a munkánkat. A gyerekeknek nagyon tetszett a közös vonatozás és a 
strandolás, csúszdázás. 

Csütörtökön tovább mélyítettük a helyes közlekedéssel és a KRESSZEL kapcsolatos ismereteinket. Csoportos mozgásos játékokat 
játszottunk. Ezután filmet néztünk meg híres magyar sportolóinkról, valamint egy csapatzenét hallgattunk: Majka és Tóth Gabitól a Mi 
éltünk c. dalt. A videoklipben szereplő sportágakat gyűjtöttük össze. 

Pénteken Furi Olimpiát tartottunk. Beszélgettünk az olimpiákról, az olimpiai lángról, az ott zajló sportszámokról, majd mi magunk is 
egy olimpiai megnyitó levetítésével megnyitottuk saját kis olimpiánkat. Az iskola udvarán 4 olimpiai sportszámon vettünk részt: agyag-
galamblövészet, tollaslabda, kosárlabda és diszkoszvetés voltak a fő számaink. Az ezekhez szükséges eszközöket a gyerekek maguk 
készítették el (pl. a diszkoszokat színes rajzokkal díszített papírból). A versenyszámokon párosával vettek részt. Mindenki kapott egy 
Menetlevelet is, amelyen le tudták jegyezni, hogy mely versenyszámokon vettek részt és milyen eredményt értek el. Az olimpiai ötödik 
versenyszáma egy focikupa volt, amelyet meghívott vendégünk, Fehér Emil kollegánk vezé-
nyelt le a futballpályán. A nap zárásaként okleveleket osztottunk ki a gyerekeknek, valamint 
egy piskótaszeletet kaptak a részvételért. Megfáradva, de büszkén és nagyon jókedvűen men-
tünk vissza a terembe. 

A program keretein belül rengeteg mozgásos játékkal ismerkedhettek meg a gyerekek, 
amelyeket nagyon szórakoztatónak tartottak. Igyekeztünk minél látványosabb és érdekesebb 
feladatokon keresztül megismertetni velük a KRESZ és a helyes közlekedés szabályait, vala-
mint az egészséges életmódra nevelni őket. 

A napközis programot Bartáné Füle Bianka, Vámos Vivien, Bodor Melinda és Királyné 
Kemény Csilla vezetésével bonyolítottuk le.  Vámos Vivien

Jurtával bővült a bölcsi
Június utolsó napjaiban érkezett meg 

a Tulipán és Pillangó Családi Bölcsőde 
legújabb ékessége, ami nem más mint egy 
mongol jurta. 

A jurta a vándorló nomádok, jellemző-
en a közép-ázsiai és kelet-szibériai nomád 
török és mongol népek favázra épített 
kerek nemezsátra. A honfoglalás kori ma-
gyaroknak is lakóépülete volt. A Bölcső-
de vezetőjének célja, hogy a gyerekek 
már kiskoruktól kezdve ismerjék meg az 
ősi hagyományokat, ősmagyar kultúrát. 
E jurta a későbbiekben hagyományőrző 
kézműves foglalkozások helyszíne lesz, s 
kulcsfontosságú szerephez jut a szeptem-
ber 14-én megrendezésre kerülő Hagyo-
mányőrző Ünnepségen is.  
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Jézus Szíve búcsúja

Kéri Vencel atya első ezüstmiséjét a 
tiszaújfalui Zárdatemplomban mutatta 
be.

2019. június 28-án tartották a Zár-
datemplom Jézus Szíve búcsúját. Az 
ünnepi szentmisét helyi plébánosunk 
celebrálta, aki pappá szentelésének 25. 
évét is ünnepelte egyúttal. Az esti szent-
misén az atya prédikációjában arról 
mesélt a híveknek, hogyan lépett a szer-

zetesi élet felé, s e nemes „foglalkozás” 
legszebb, s legnehezebb pillanatairól is 
említést tett egy-egy szóban. A szent-
mise végén a hívek búcsúi körmenetre 
indultak, amely során megkerülték a 
Zárdatemplomot, a Pax-Otthon udvarát 
és a Szent Benedek Leányai Társaság 
kolostorának épületét. A ezután a hívek 
áldást kaptak, s  a szerzetes nővérek
agapéra invitálták a jelenlévőket. 

Egyházi sorok
- A jegyesek számára hirdetjük, hogy minél előbb jelezzék házasságkötési szándé-

kukat.
- Keresztelési lehetőség júliusban:

 Alpári templomban 13-án szombat 10:00.
 Újfalui templomban 20-án szombat 10:00.

Következő Alpárt idéző cikkünkkel 
mindössze 40 évet utazunk vissza az idő-
ben. Az egykori írás nagyszerűen rámutat 
a jövőbe kódolt megoldandó feladatokra: 
„Napjainkban is Bács-Kiskun leggyorsab-
ban fejlődő körzetei közé tartozik a Laki-
telek, Tiszakécske, Tiszaalpár háromszög. 
Sokáig kétséges volt, hogy a legősibb, két 
szomszédos falu egyesítésével keletkezett 
település (Újfalu és Alpár) állja-e a versenyt 
a helyzeti energiát jól hasznosító Lakitelek-
kel, a minden adódó lehetőséget megraga-
dó, dinamikusan vezetett Tiszakécskével. 
Egyre többen vándoroltak el, ingáztak, fo-
kozatosan csökkent Tiszaalpár gazdasági, 
kulturális vonzása.” Később néhány bölcs 
gondolatsorral folytatódik a cikk: „Vigyáz-
ni kell a tiszta vonalvezetésű parasztházakra 
is, amíg nem késő. Különösen a história je-
lentőségű hajdani földvár környékén! Kada 
Elek, polgármester-régész szerint itt volt a 
hatalmas avar birodalom egyik központja.” 
(megjegyzés: ahogy az a helytörténeti előa-
dásokból kiderült már több ízben, nemhogy 
osztom Kada ezen elméletét, hanem ezekre 
az alapokra építkezem a kutatásokban). A 
cikk további folytatása szintén tanulságos: 
„Mi tagadás, többet tudhatnának a falu lakói 
a táj múltjáról. Elkelne egy-két emléktábla, 
volna mire hivatkozni.”…”Újabban több 
kezdeményezés tanúsítja, hogy törődnek 
a község múltjával. Dicsérik a művelődési 
ház hagyományápoló buzgalmát, a nép-
művészet fölkarolását. Az idegenforgalom 
remélt fellendülése is sürgeti a népélet haj-
dani jellegzetességeinek, a táji értékeknek a 
megőrzését. A holtág melletti új üdülőtelep 
tervei gátat szabnak a Tőserdőt elcsúfító 
kivagyi ízléstelenségeknek, a zsúfoltságot 
okozó nyerészkedésnek.”… „Jól élnek a Ti-
szaalpári Házipari Szövetkezet és a Virágzó 
Halászati Szövetkezet tagjai. Számottevő 
exportjövedelemhez jut a hagyományos 
mesterségek – halászat, kosárkötés, vessző-
fonás – révén a népgazdaság. Szép jövő vár 
a gyönyörű történelmű Tiszaalpárra.”  

Forrás: Petőfi Népe, 1980.augusztus 31, 
a cikk hajdani írója: Heltai Nándor

(Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
az augusztus 10-dikén szervezett Tiszaal-
pári Retró Kiállításon készülünk egy Alpár 
elmúlt 100 évét felkaroló fotó sorozattal, bí-
zom benne, hogy a ritkán látott képek láttán 
kellemes emlékeket sikerül majd előcsalo-
gatni az oda látogatókból.)

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:
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Településünk ősi mestersége a kosár-
fonás, a község országos hírnevét is eme 
jeles mesterségnek köszönheti. Július 
első hetében ismét több szakmabeli és 
amatőr kosárfonó látogatott el települé-
sünkre azért, hogy a legjobbaktól tanul-
hassanak. 

Kanalas János, a Népművészet Mes-
tere több mint két évtizedig szervezett 
kosárfonó tábort, amelyből 11-et telepü-
lésünkön tartott. Ennek ellenére az idei 
évben úgy döntött, hogy átadja a tábort 
Gergely Ramónának, aki szintén a szak-
ma legjobbjai között van, munkáját szá-
mos elismeréssel díjazták már, többek 
között a Népművészet Ifjú Mestere díjat 
is magáénak tudhatja. Ramóna segítője 
volt a tábor során édesapja, Gergely Ist-
ván is, aki szintén szakmabeli.  

Az idei tábor július 1-5 között került 
megrendezésre, a tábor lakói reggeltől 
késő estig dolgoztak. Az elkészült mun-
kák között voltak aszalós kosarak, tálcák, 
kutyakosarak, de az üvegfonás techniká-
ját is elsajátíthatták az alkotók. A résztve-

vők az ország egész területéről érkeztek, 
volt köztük takács, műszaki ügyintéző, 
tanár, sőt még informatikus-könyvtáros 
végzettségű is. Mégis van egy közös 
pont, mégpedig a szakma iránti szeretet, 
s tisztelet, ami Tiszaalpárra hozta őket. 

Gergely Ramóna viszi tovább Ka-
nalas János örökségét e tábor mellett az 

Országos Kosárfonó Találkozó szerve-
zésével is, amely ebben az esztendőben 
szeptember 28-29-én lesz, a rendezvény 
programjában nívós kosárfonó bemu-
tatók, szakmai előadások, konzultációk 
szerepelnek. Az esemény fővédnöke 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö-
ke lesz. 

Kosárfonó tábor régi hagyományokkal, új vezetővel

Tiszaalpáron július első hétvé-
géjén a magyar táltosok és magyar 
hagyomány őrzői találkoztak. A Vár-
dombon és környékén  már 16. al-
kalommal került megrendezésre az 
Ősi Magyar Szer Találkozó, ahol az 
országos dobkörök tagjai is bemutat-
kozhattak az érdeklődőknek. 

Barcsik Edit Mária a rendezvény 
főszervezője. Tiszaalpáron élő tál-
tos-gyógyító a hétköznapokban is 
hűen őrzi elődjeink életvitelét és 
ápolja a magyar hitvilágot. Az alapító 
a szívügyének tekinti a rendezvényt, 
mert fontosnak tartja a hagyománya-
ink tiszteletét és átadását az utókor 
nemzedékének. 

Dr. Vancsura István polgármester 
megnyitójában kitért Tiszaalpár je-
lentős múltjára, ami ősidők óta lakott 
terület volt.

A nagyközség első embere be-
szédében megemlítette Szer szavunk 

fontosságát, hiszen rengeteg ma hasz-
nálatos  szóban  megtalálható. 

E grammatikai kitérő után méltatta 
az egyre növekvő létszámú országos 
Hagyományőrző Találkozók jelentő-
ségét.

A köszöntő után léleknyitogató és 
ráhangolódó zenés programok követ-
keztek. A megszokott női szertartást 
kora délután Sütő Annamária erdé-
lyi születésű Asszonyképző vezetője 
segítette, akinek csodás nőkről szóló 
dalai hangzottak el az ősi Várdom-
bunkon, majd  a doboké és a dobkö-
röké volt a főszerep.

Ezt követően a délutáni órákban 
megérkeztek a táltosaink Sólyomfi 
Nagy Zoltán és Kovács László azaz 
„Fehérholló Öskü” is. A táltos-gyó-
gyítók értékes előadást tartottak az 
őseink hitvilágáról. Megtudhattuk, 
hogy a magyarok mindig is egy Is-
tent imádtak. A találkozóra látogatók 

Honfoglaláskori Erőpróbán is részt 
vehettek, amelyben értékes nyeremé-
nyekért folyt a megmérettetés.

 A vendégek kipróbálhatták a lo-
vaglást és a lovas kocsikázást a tisza-
alpári Bársony Lovasudvar jóvoltá-
ból. 

A nagy közös dobolásunk díszven-
dégeként navahók indián sámán bará-
tunk látogatott meg minket és mutatta 
be a saját szertartásukat.

A késő esti órákban pedig megy-
gyújtották a Szer-Tüzet és a táltosok 
vezetésével elkezdődhetett a „léle-
kutazás”. A résztvevők elmondhatták 
kéréseiket, kívánságaikat és az égre 
törő lángok kíséretében  messze hang-
zó dalok szóltak reggelig. Az egész 
éjszakás virrasztást és a reggeli Nap-
köszöntőt követően a dobosok ének-
lésével zárult a 16. Ősi Magyar Szer 
Találkozó Tiszaalpáron.

XVl. ŐSI MAGYAR SZER TALÁLKOZÓ 
Magyar Hagyományőrző nap
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Utánpótlás tábor

A III. Grassroots Foci és Sporttá-
bornak, a tiszaalpári sportpálya adott 
helyet számunkra. A tábor 5 napos volt, 
melyen sok élménnyel gazdagodhattak 
a gyerekek minden egyes tagja, meg 
természetesen mi magunk, edzők egya-
ránt. 21 fő (ebből 7 újonc) gyermek vett 
részt a táborban, illetve edzőkollégá-
im Fehér Emil, Palócz Dániel, Czimer 
Krisztián.

A tábor mindig egy séma alapján 
zajlott, melyet a szülők megkaptak első-
kézből tőlünk. 8:00-tól 16:00-ig tartott 
egy adott nap. Az időintervallumok kö-
zött színes programok várták a gyereke-
ket. Mindennap kaptak tízórait, ebédet, 
uzsonnát, melyben az energiát lehetett 
pótolni, avagy éppen pont elhasználni. 
Hálás köszönet a Gasztro Saroknak a 
finom étkekért. Az edzéseink sokasága 

élvezetessé tette a gyermekek számára 
a tábort. Mind szakmailag, mind fejlő-
dés szempontjából remekül látszódott a 
játékosok-lurkók előremenetele. A sza-
badidős tevékenységek között megta-
lálható volt az önfeledt kapuralövések, 
a kis mérkőzések, a kerékpárpályák 
teljesítése, az UNO/SOLO kártyajá-
ték, Activity, stb… Mind ezeken kívül 
3 főbb program is volt, a kerékpártúra, 
mely Tiszaalpár jellegzetes helyeit lá-
togattuk meg. A Petőfi Moziban is jár-
tunk, ahol a Toy Story 4.et néztük meg 
3D-ben. A fürdőzésre a Tősfürdő adott 
otthont számunkra, ahol remek pancso-
lásokat láthattunk.

A tábor lezárásakor különböző díja-
zásokban (UNO verseny, Büntetőpár-
baj, stb…) részesültek a játékosaink, 
főként egy emléklap és egy érem for-
májában valósult meg, hogyha ránéz 
majd az adott lurkó ezekre, akkor a sok-
sok emlék jusson majd eszébe, s ezzel 
inspirálja majd iskolatársait a legköze-
lebbi focitáborra.

A nyár sem telik unalmasan a tiszaalpári sportéletben
Június 15-én és 16-án, U-11-es és 

U-13-as csapataink nemzetközi tornán vet-
tek részt Adán, Szerbiában. Az eseményről 
a Tiszaalpári Sportegyesület utánpótlást 
vezető Tarjányi András adott egy kis ösz-
szefoglalót:

„Az egyesület fennállása során első 
alkalommal kapott meghívást külföldi tor-
nára. Sajnos a szállás, amit ajánlani tudtak, 
nem felelt meg az elvárásainknak, így az 
oda-vissza utat választottuk. Ez azonban 
komoly kihívást jelentett az edzői stábnak, 
de legfőképp a gyerekeknek. Gyülekező 
03:15-kor történt és 03:30-kor már útnak 
is indultunk. Szerencsésen megérkeztünk. 
Maradt még annyi időnk, hogy kényelme-
sen átöltözzünk és bemelegítsünk. Első 
mérkőzésünk 08:30-kor került lejátszásra. 
Ekkor már 30°C fölött volt a hőmérséklet. 
Sajnos a levegő sem mozgott, hogy kicsit 
elviselhető legyen a hőség.

Első mérkőzésünk az FK Senta csapata 
ellen volt. Az első félidőben gyorsan talált 
az ellenfél 2 gólt. A mérkőzés (2x12 perces 
játékidő, 6+1 felállás) 75%-ban uraltuk a 
játékot. A második félidőben szinte csak 
elvétve lépett át az ellenfél a térfelünkre. 
Sajnos semmi sem akart bemenni. Pontat-
lan lövések vagy jó védések jellemezték a 

mi, illetve az ellenfél játékát! Így szomo-
rúan vettük tudomásul, hogy hiába voltunk 
a mérkőzés döntő többségében jobbak, a 3 
pont nem a miénk. Azonban ez jó ízelítő 
volt, hogy megtapasztaljuk a szerb futball 
keménységét. 

Már az alacsonyabb korosztályokban 
is hihetetlen, hogy mennyire keményen 
felvállalják a párharcokat és ezt nagyon 
szabályosan teszik meg! Erre a tapasztalat 
szerzésre nagyon szükségünk volt már! 

Második mérkőzésünket 3-4 perc pi-
henő után kezdtük. Tudtuk, hogy a másik 
magyar csapat a Makó, nagyon jó lesz. Az 
első félidőben még mi vezettünk 1:0-ra az 
elején, de a Makó egyenlített. A második 
felesben viszont megzuhantunk és 6:1 lett 
a végeredmény. Ezen a mérkőzésen szétes-
tünk és ekkor már lehetett érezni, hogy az 
utazás és az akkor már 36°C sokat kivett a 
játékosokból! Ennyi nem volt a két csapat 
közt, de 3-4 gól igen! Nagyon szépen és 
pontosan játszottak. Minden mérkőzésü-
ket nyerve lettek elsők, ezen a tornán.

Jól jött az 1 mérkőzéses pihenő. 
Átléptük a holtpontot és újra csatába 

indultunk. 
Harmadik mérkőzésünket a szabadkai 

Nyers István Akadémia ellen játszottuk. 

A játékosaik magasak voltak, de techni-
kailag mi jobbak voltunk. Azonban, mint 
ezen a tornán szinte végig mi mentünk az 
eredmény után. Egy váratlan gól után az 
ellenfél vezetett 1:0-ra. Azonban most any-
nyiban módosult ez a mérkőzésünk, hogy 
tudtunk egyenlíteni. Viszont hiába szo-
rítottuk a kapuhoz az ellenfelünket ismét 
nem tudtuk belőni a helyzeteinket. Maradt 
az 1:1.

Szintén néhány perc után jött az utol-
só mérkőzés. Itt már tudtuk, hogy ha do-
bogón szeretnénk végezni nem elég az 1 
pont. Kell a győzelem. Nem volt egyszerű 
a dolgunk mert a hazai FK ADA csapata 
ellen kellett játszanunk. Az első félidőben 
le is rohantak minket és gyorsan 2:0 oda. A 
második félidőre összeraktuk magunkat és 
sikerült aránylag gyorsan szépíteni. A vége 
előtt 3 perccel pedig egyenlíteni. A máso-
dik félidőben már jól játszottunk, de sajnos 
nem sikerült a győzelmet megszerezni. Így 
sajnos a harmadik hely helyett az 5. hely 
lett a miénk, de ez is holtversenyben. Az 
egész tornán hatalmasat küzdöttek a gye-
rekek. Nagyon büszkék voltunk rájuk. Az 
utolsó 2 mérkőzésen, pedig már felvették 
azt a keménységet, amit a hazai csapatok 
játszottak. 
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Utolsó mérkőzésünk után a minket el-
kísérő szülők, hazai és zentai szurkolók, 
állva tapsolták meg a gyerekeket, amit a 
srácok viszonoztak! Minden mérkőzé-
sünkön nagy szurkolást kaptunk. Sokan 
szimpatizáltak a csapatainkkal és komoly 
sportbaráti kapcsolatot tudtunk kiépíteni. 

Ennek következtében a következő tor-
nán is várnak minket szeretettel és bizto-
sak vagyunk abban, hogy lesz Tiszaalpá-
ron is nemzetközi UP torna, ahol ADA és 
Zenta is fogja képviselni magát!

A következő napon az U11 indult út-
nak! Az utazás menete azonos volt az elő-
ző naphoz. Ezen a tornán nagyon jó U11 
csapatok vettek részt. Itt egy 4-es és egy 
3-as csoportot hoztak létre. Ebben az eset-
ben is az volt a minimum elvárás, hogy 
tisztes helytállás legyen azonban nagy 
hangsúlyt fektettünk a tapasztalatszerzés-
re! Első mérkőzésünket a Senta csapata 
ellen játszottunk. 

A kezdeti idegeskedést és kapkodás 
után, lassan megnyugodtunk. Átvészel-
tük az elejét és nem kaptunk gólt! Aztán 

szépen elkezdtük uralni a játékot és ez a 
végén egy győzelmet jelentett számunkra, 
2:0 ide!

Már nagyon meleg volt ezen a napon 
is. Itt ugye még kisebb gyerekek voltak 
velünk. A minimum elvárást teljesítettük. 
Pont nélkül nem szerettünk volna hazajön-
ni. Ebben a csoportban a következő ellen-
fél a Vojvodina volt, aki 9:0 arányban győ-
zött ellenünk.  Következő mérkőzésünk is 
sima volt! Egy nagyon jó FK ADA ellen 
kaptunk ki 7:0-ra. Így az 5-6. hely volt 
amiért játszottunk. Már nagyon fáradtak 
voltunk, de küzdöttünk. 

Sajnos itt az ellenfél a Bačka Mohol 
4:0 arányban nyerni tudott. 

Összesítésben a 6. hely lett a miénk, 
de amit kaptunk ezen a két napon, sokkal 
többet ért! Ilyen tornákra van szükségünk, 
hogy fejlődni tudjunk. Gyerekeinket hatal-
mas élmény érte mindkét napon. 

Az U11 díjkiosztón az összes gyerek-
kel kezet fogott az adai születésű Könyves 
Norbert (jelenleg a PAKSI FC játékosa). 
Nagyon fárasztó, de csodálatos 2 napon 

vagyunk túl! 
Felkészítő edzők: 
U13- Palócz Dániel, Tarjányi András
U11- Fehér Emil, Palócz Gábor
Kísérő edző: Czimer Krisztián”
___________________________

U-19-es és felnőtt csapatunk a júli-
us 8-kai héten kezdi meg a felkészülést a 
2019/2020-as bajnoki évadra.

Az esetleges változásokról a két csa-
pat életében, elvárásokról, stb. a jövő havi 
számban számolunk be.

___________________________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, illetve 
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

A Tiszaalpári Sportegyesület szerve-
zésében és Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzat támogatásával került megrende-
zésre az I. Tiszaalpári Közösségi Nap.

A Tiszaalpári Sportegyesület Vezetősé-
gének nevében Patak-Bálint Ágnes és Dr. 
Patak Sándor számolt be:

„A rendezvény célja az volt, hogy a helyi 
lakosokat tömörítő egyesületeket, cégeket, 
közintézményeket kötetlen módon hozza 
közelebb egymáshoz. A rendezvény egy ka-
kaspörkölt főzőverseny köré szerveződött, 
amelyhez az alapanyagot Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat pályázati pénzből 
biztosította. A versenyre meglepően nagy 
számmal, összesen 15 csapat nevezett. 

A főzőverseny zsűri tagjai: Szabadszál-
lási Mihály, Ágoston Béla, Venter László 
volt. 

A helyezettek az UNIVER Product Zrt., 
valamint Almási Mária és Marsáné Aranka 
által felajánlott ajándékcsomagokat Ágos-
ton Bélától, valamint Dr. Vancsura István 
polgármestertől vehették át.

A nap során szinte minden korosztály 
találhatott elfoglaltságot magának: a kicsi-
ket az ugrálóvár, valamint zsonglőrbemu-
tató várta, az idősebbek pedig megtekint-
hették az id. Kacziba Sándor vezetőségi tag 
által megszervezett Alpár- Újfalu öregfiúk 
mérkőzést. A programot rengeteg bemuta-
tó, kiállító színesítette: A Kiskunfélegyházi 
Harcművészeti Egyesület bemutatója Sán-

dor Ferenc vezetésével és Gujka Kármen 
részvételével.

A rendezvényen helyi kézművesek 
munkáit is meg lehetett tekinteni, sőt, aki 
kedvet kapott hozzá ki is próbálhatta az 
üvegfonás, kosárfonás mesterséget. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a Gergely 
Ramónának, Kálmán Jánosnénak, Almási 
Máriának valamint Török Józsefnének és 
a Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesületének. 

Szeretnénk külön megemlíteni, hogy 
a rendezvényen helyinek számító Venter 
László és családja frissen sült kenyérrel és 
kenyérlángossal, illetve Mezei Sándor és 
Marsáné Aranka a házi lekvárral töltött óri-
áspalacsintával várta az érdeklődőket.

A főzőverseny mellett a nap másik fon-
tos eseménye egy já-
tékos sorverseny volt, 
melyre 8 csapat neve-
zett. A csapatok tagjai 
felnőttek, férfiak és 
nők vegyesen voltak. 
A helyezettek díjait 
a Cserkeszőlő Fürdő 
és Gyógyászati köz-
pontnak (8 személyes 
fürdőbelépő), vala-
mint a Gasztrosarok-
nak (ajándékutalvá-
nyok) köszönhettük.

A nap befejezé-
seként a Jugglers of 

the Village színvonalas tűzzsonglőrműsorát 
láthattuk. 

A rendezvény ötletadói és fő szervezői 
Patak Sándor és Patak-Bálint Ágnes voltak. 
A Sportegyesület vezetői, tagjai- kiegészül-
ve a Bartucz István vezette önkormányzati 
dolgozói csapattal- hatalmas munkát vé-
gezve készítették elő és bonyolították le a 
rendezvényt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
résztvevőknek, a résztvevő szervezetek ve-
zetőinek, valamint támogatóinknak: Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat, Ágoston 
Béla (UNIVER Product Zrt.), Gasztrosarok, 
Dragon József, Chicken- Food Kft., Cser-
keszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, 
Orosz Norbert, Sztakó Ildikó.

Tiszaalpári Közösségi Nap
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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

Új könyvek a 
könyvtárban

Jeffrey Archer: Fej vagy írás
Bán Mór: Vihartépte zászlaink (Hunyadi 10.)
Berg Judit: Lengemesék állatai
Berg Judit: Az őrzők
Bíró Szabolcs: A királyok éneke (Anjouk 6.)
Bíró Szabolcs: Non nobis domine
Louise Boije af Gennäs: Vérvirág
Linda Castillo: Égető titkok
Kristan Higgins: Zöld út a szerelemhez
Elizabeth Hoyt: Szívembe zárva
Anne Jacobs: A villa
Camilla Läckberg: Aranykalitka
Megyeri Annamária: Ki hol lakik?
Rachel Renée Russell: Cserediák (Egy Zizi 
naplója 11.)
Danielle Steel: Kisemmizve
Peter Stjernström: A lepkefiú
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Matic Kft.
munkájára igényes, precíz és megbízható

munkavállalókat keres hosszú távra
Csiszoló munkakörbe

Főbb feladatok:

- szénacél és rozsdamentes alkatrészek gépi csiszolása

Elvárások:

- hasonló területen szerzett tapasztalat
- 8 általános iskolai végzettség
- monotónia tűrés
- jó kézügyesség és állóképesség

Amit kínálunk:

- stabil, hosszú távú munkalehetőség
- versenyképes jövedelem
- béren kívüli juttatások
- munkába járás támogatása (15 Ft/km)
- túlórázási lehetőség
- modern, tiszta munkakörnyezet

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

a Matic Kft. munkatársakat keres
a következő pozíciókba

Mechanikai műszerész, szerelő:
- célgép mechanikai elemeinek összeszerelése rajzok 

alapján

Tehergépkocsi vezető
- termékek szállítása országon belül

- B kategóriás jogosítvány

Élhajlító
- CNC élhajlító gép kezelése, programozása

Villanyszerelő
- gyártóberendezések zavartalan, folyamatos villamos 

működésének biztosítása
- működésben felmerülő villamos problémák elhárítása

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
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 leadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartási időben.Ahirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk.Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.Csakhirdetési
szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Új állapotú, összecsukható gördíthető járókeret eladó. Rá 
is lehet ülni. Irányár: 40 000.- Tiszaalpár, Dobó u.2. Tel: 
76/421-576 (16 óra után lehet érdeklődni)
* 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.
* 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) 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 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: Berkes Bence Máté (Anyja neve: Gera Or-
solya), Csuka Olivér (Halek Evelin), Tóth Ádám György (Rácz Renáta), 
Kasza Villő Boglárka (Deák Alice), Dorogi Brendon (Dorogi Nikolett)

Akik házasságot kötöttek: Vadasdy Kálmán Péter és Hargitai Anita 
(06.15.), Lantos Csaba Tamás és Szilágyi Erzsébet (06.15.), Kiss Tibor 
és Tóth Erika (06.21.), Herczeg Zoltán és Sallai Klaudia (06.28.), Feke-
te-Nagy Dániel és Czető Kata (06.29.)

Akiktől búcsúztunk: Góg Istvánné Gondi Mária (1929), Németh Jó-
zsefné Horváth Gizella (1934), Nagy István (1957), Szabó Józsefné Bar-
csa Mária (1931), Bekő József (1935), Péli Jánosné Hetényi Margit (1934)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

parkgondozó, kertész, virágkertész,
lovász, konyhai kisegítő 

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. július

Felhívás 
a VIII. „Fürge Ujjak” 

kézimunka és kézműves nemzetközi kiállítására, 
a Tiszaalpári Napok rendezvénysorozat nyitórendezvényére! 

 
A kiállítás helyszíne: 

Árpád Művelődési Ház, Tiszaalpár, Dózsa Gy.u.2. 6066 

A kiállítás megnyitójának időpontja: 

2019. augusztus 16. 17:00 óra 

A kiállításra szeretettel várjuk azon kedves alkotók jelentkezését, akik 
beszeretnék mutatni alkotásaikat, munkáikat az érdeklődőknek! 

A kiállításra az alábbi technikákkal készült alkotásokat várjuk: 

patchwork, dekupázs, paverpol (textilszobrászat), szalaghímzés, horgolás – 
kötés – hímzés, festmények – rajzok, ékszerkészítés, valamint a gyöngyből, 

textilből, fából, üvegből, vesszőből, szalmából, stb. anyagokból készített 
munkákat 

Jelentkezési határidő: 

2019. augusztus 2. 

A kiállítandó alkotások beszállításának időpontja: 

2019. augusztus 12. 08:00-12:00 

Jelentkezni lehet: Török Józsefnénél, az alábbi telefonszámon: 06-30/957-35-94 

A rendezvény szervezője: 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 

és a Tiszaalpár Alkotó Kezek Egyesülete 

  

 
       

  

 

 
- gyűjtők és 

magánszemélyek 
kiállítása  

Minden, ami régi! 

 

 

 

.

FELHÍVÁS! 

2019. augusztus 19-én 9-14 óráig az Alpári-holtág
szabad strandján sárkányhajó verseny kerül

megrendezésre, majd 12-órától Blues koncert lesz.

A sárkányhajó verseny 2 db 20 fős, jól felszerelt
(evezőlapát, mentőmellény, kormányos)

hajóval kerül lebonyolításra.

A versenyhez várjuk cégek, intézmények,
egyesületek, baráti társaságok női, férfi vagy

vegyes csapatainak nevezését.

Jelentkezni 2019. augusztus 16-ig lehet Kerekes András 
szervezőnél a 06-70/3147-1988-ös telefonszámon, vagy a 

Polgármesteri Hivatal 06-76/424-133-as
telefonszám 115-as mellékén.


