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Tiszaalpári Hírmondó

170 éve végezték ki az aradi vérta-
núkat                                     11. oldal

Virágültetési akció
12. oldal

Árpád-nap az iskolában
6. oldal

Kosárfonók találkoztak tekerős muzsika mellett
Településünkön szeptember vége 

mindig izgalmas, várakozásokkal teli, 
hiszen három komoly hagyományok-
kal bíró rendezvény kerül Mihály-
napkor megrendezésre.

Az idei esztendőben sem volt ez 
másként, hiszen szeptember 28-án a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
udvarán a Mihály-napi vásár mellett 
helyet kapott a XVII. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Fesztivál, valamint a IX. 
Országos Kosárfonó Találkozó is.  

A Mihály napi vásáron az 

óvoda munkatársai mindenféle fin-
omsággal: kenyérlángossal, rétes-
sel, kürtöskaláccsal készültek az 
eseményre kilátogatóknak. A gasz-
tronómiai különlegességek mellett 
a helyi kézművesek is sátrat állítot-
tak, ahol a saját portáikat kínálták 
megvételre. A helyszínen voltak a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
munkatársai is, akik az Összetartozunk 
elnevezésű program keretében, a 
helyszínen felállított sátrukban bemu-
tatták a térség ízeit. Az érdeklődők 

egy többgenerációs hentes família házi 
füstölthús készítményeit, valamint egy 
környékbeli tanyáról származó, lát-
ványosan tálalt kecskesajtokat kóstol-
hattak meg. 

A délután dr. Vancsura István pol-
gármester köszöntőjével indult, 13:30-
tól a színpadon is megkezdődött a 
program, amelyet a hagyományokhoz 
híven az óvodások műsora nyitott, köz-
vetlenül utánuk az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanulói következtek, 
műsorukban zenés és táncos produk-
ciókat tekinthettünk meg. Minden 
korosztály megtalálhatta a számára 
legszórakoztatóbb programot, hiszen 
a gyermekek számára az óvoda dol-
gozói kézműves programokkal, külön-
böző népi játékokkal készültek. Ismét 
ellátogattak Tiszaalpárra a Langaléta 
Garabonciások, akik az idei esztendő-
ben is feledhetetlen élményt nyú-
jtottak. A gólyalábas mókamesterek 
után ismét a zenéé volt a főszerep a 
színpadon, ahol a Bársony Mihály 
Népdalkör előadásában hallgathattuk 
meg a helyi, jellegzetes dallamainkat, 
nótáinkat. Az énekszó után a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes fellépése következett, 
melyben a gyermekek, majd a felnőt-
tek mutatták meg tudásukat a tribünön. 
(Folytatás a következő oldalon)
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A színpadi műsorok mellett az 
óvoda udvarán is jó volt a hangulat, 
hiszen az Országos Kosárfonó Talál-
kozóra rekordszámú mester érkezett, 
közel fél százan voltak kíváncsiak 
Tiszaalpárra, s a szakmai rendezvény-
re. Az idei esztendőben e rendezvény 
fővédnöke Lezsák Sándor, az Ország-
gyűlés alelnöke volt, aki 16 órakor 
nyitotta meg a rendezvényt. Az or-
szággyűlési képviselőnk után dr. Far-
kas Klára köszöntötte a rendezvény 
résztvevőit, majd átadta a szót Ger-
gely Ramónának - az Országos Ko-
sárfonó Találkozó főszervezőjének, a 
Népművészet Ifjú Mesterének - aki 
az idei esztendőben vette át a rendez-
vény szervezését Kanalas Jánostól, a 
Népművészet Mesterétől. Köszönet-
képp Ramóna egy fazekasmester által 
készített remekművet ajándékozott 
Kanalas Jánosnak a rendezvény szer-
vezésében végzett korábbi munkájá-
ért. A színpad mellett felállított sátor-
ban bőszen sorakoztak a bográcsok, 
amelyekben pacal, marhapörkölt és 
birkapörkölt főtt az esti vacsorára.

 A délután második felében a te-
kerősöké volt a főszerep, megkez-
dődött a készülődés a kosárfonók 
mellett, hiszen ebben az évben sem 
maradhatott el a tradíció: a kukori-
cafosztás tekerő muzsika mellett. Ezt 
élvezik a gyermekek mindig a leg-
jobban, örömmel végzik a kézi mor-
zsolást. A színpadon Szerényi Béla 
és a 30 éves Magyar Tekerőzenekar 
ünnepi koncertje, majd gálaműsor 
következett. Ezen alkalomból Havas-
réti Pál, a zenekar vezetője Bársony 
Mihály emlékérmet kapott, a zenekar 
tagjai pedig az Univer Áfész jóvoltá-
ból ajándékcsomagot kaptak Ágoston 
Bélától, az Univer termeltetési igaz-
gatójától. A szombati programot va-
csora, majd hajnalig tartó padkaporos 
bál zárta.

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

Kosárfonók találkoztak tekerős muzsika mellett
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Az időjárás nem valami jót ígért 
szeptember 17-re, mi mégis elindul-
tunk a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub-
bal a betervezett mátrai kirándulásra. 
Alpáron őszi eső ijesztgetett bennün-
ket, de az ég alja egyre kékebb lett, 
s az esőfelhőket tova vitte a szél.  A 
programmal a kezünkben Gyöngyös-
re a Mátra aljára már gyönyörű őszi 
napsütésben érkeztünk meg kényel-
mes buszunkkal és kedves, fiatal sofő-
rünkkel az Orczy kastélyhoz. Ebben a 
csodálatos klasszicista stílusban újjá-
épített palotában csodálhattuk meg a 
régen letűnt idők úri passzióit, a va-
dászataikat, a vadászatra használt esz-
közeiket és mesterien elkészített ruhá-
ikat, vadászkultúrájukat, szokásaikat, 
mindent, amit az Orczy családról és a 
hasonló főurakról mi csak elbeszélé-
sek alapján tudtunk. Most ezt láthat-
tuk is.

A Mátra Múzeum is az Orczy kert-
ben kapott helyet egy hatalmas, tágas 
„üvegpalotában”. Hatalmas ablakai 
hívogatóan várják a turistákat. Óriási 
belső teremben megismerkedhettünk 
a Mátra élővilágával a flórától a fau-
náig minden elénk tárult. A többszin-
tes épület pálmaházán és terráriumán 
keresztül fejeztük be ezt a sétát. 

Innen a kereszténység kincseinek 
tárházába mentünk a KINCSTÁR-
BA, ahol egy csoda várt ránk, s ahol 
művészi alkotású egyházi relikviákat 
tekinthettünk meg egy nagyon ked-
ves László nevű vezető társaságában. 
Gyöngyös a GONDVISELÉSNEK 
köszönheti, hogy ezeket az értékeket 
ferencesek, jezsuita papok négy segítő 
kívülálló emberrel biztos helyen men-
tették át a háború szörnyű fosztogatá-
sai elől. Csak álltunk és egyik ámulat-
ból a másikba estünk. Leírni nem lehet 
ezt a csodát. Hogy a varázslat tovább 
fokozódjon László a Szent Berta-
lan-templomba vezetett át bennünket. 
A helyiek csak „Nagytemplomnak” 
nevezik. A monumentalitása lenyű-
göző. Többször is leégett templomot 
mindig újjáépítették. Törpének érez-
tük magunkat e megszentelt falak kö-
zött. Kinyitották, megnézhettük, meg-
hallgathattuk a Könnyező Máriához 
kapcsolódó gyógyulási történeteket. 

S megvallom az imára kulcsolt kezek 
azt mutatták, hogy nekünk is volt kér-
ni valónk Jézus Anyjától. Lecsendes-
ve léptünk ki ebből a lelki gyógyulást 
is adó Nagytemplomból. Következő 
utunk már a Mátrai Kisvasúthoz veze-
tett. A kisvonaton már az erdő szép-
ségében gyönyörködhettünk, mely 
ölelve kísért bennünket Mátraházáig, 
ahol, frissensült ebéddel várt ben-
nünket egy hangulatos, szép étterem. 
Kedves kiszolgálás, evés-ivás után te-
legyomorral kényelmesen „csorgott” 
lefelé buszunk SÁSTÓ felé. Kaland-
park várt bennünket kalandra is éhező 
fiatal és idősebb nyugdíjasokat. Gyö-
nyörűen ápolt környezetbe csöppen-
tünk. Itt, aki pihenni akart élvezhette 
a természet ölelő karjait. A bátrabbak 
a libegőt választották. Elmondom én 
is felültem a libegőre. Valami szóban 
nem kifejezhető csodaszépet láttak a 
síksághoz szokott szemeink. Kicsit 
fújt a szél, de ezt már Kodály Zoltán 
is leírta, gyűjtötte, én most szabadon 
idézem: „Fúj, süvölt a Mátra szele, 
ingem gatyám lobog bele…” Bezony 
egy kicsit fújta, ha nem is a gatyánkat, 
de fújt. Visszafelé jövet mivel ragyogó 
tiszta volt a levegő átláttunk a Mátra 
tetején és elénk tárult az Alföld sík vi-

déke. Feledhetetlen! A következő ál-
lomásunk MÁTRAFÜRED volt, ahol 
a Palócbaba Kiállítást és Palócföld 
gazdag népművészeti hímzéseit és 
viseleteit csodálhattuk meg. Egy régi 
általános iskola ad otthont a kiállítás-
nak. Szívet melengető volt, hogy egy 
csoport palócbaba egy kedves tanítvá-
nyom: Deák Ferenc tiszaalpári aszta-
los ajándékba adott padján ült, s várja 
a látogatókat. Mátrai látogatásunknak 
is végére értünk, mert kezdett alko-
nyodni. Aki ezt a természetjárást csak 
úgy fél vállról veszi, az most láthatta 
volna, hogy mire vagyunk képesek, 
akik ledolgozták életük nagyrészét, a 
nyugdíjasok. A buszon énekelve jöt-
tünk, hazáig be nem állt a szánk. En-
nek a jókedvű nyugdíjas csoportnak 
a nevében köszönöm meg Hegyiné 
Évikének és dr. Puliusné Sárdi Mari-
kának és azoknak, akik besegítettek 
a szervezésben, ezt a CSODÁT, amit 
láthattunk. 

Kedves Barátaim! „Az emlékeid, 
s az én emlékeim is összefonódtak 
és remélem lesz mire emlékeznünk.” 
(Helen Exley) Többen is közelebb 
kerültünk egymáshoz, barátságok ala-
kultak. Ez csodálatos!

Szederkényi Zoltánné Ceni

Barangolás Kádár Lajos nyugdíjasaival a Mátrában
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Tizenhatodik alkalommal rendezte 
meg szeptember 11-én a Katolikus 
Szeretetszolgálat tiszaalpári PAX 
Otthona a Tevékeny Élet Fesztivált 
a Lakitelek Népfőiskola Kölcsey 
Házában. Az eseményen keresztény idő-
sotthonok lakói találkoztak és adták elő 
produkcióikat.

A rendezvény moderátora Pesti 
Ágota nővér volt, a Szent Benedek 
Leányai Társaság tagja. A nap kez-
deteként Kéry Vencel, Tiszaalpár 
plébánosa megáldotta a résztvevőket, 
majd együtt imádkoztak azért, hogy 
örömben és szeretetben töltsék el a 
napot. Ezt követően dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket. Hangsúlyozta: az öregség 
nem betegség. Fontos, hogy hogyan 
éltük és éljük az életünket, mert akkor 
számíthatunk boldog öregkorra, ha meg 
tudunk békélni a sorsunkkal.

Ezután Radnainé Egervári Ágnes, a 
Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója 
szólt a vendégekhez. „Akkor lesz az 
időskorunk boldog, ha teszünk is érte 
valamit. Akik jelen vannak, azok tettek 
érte valamit; időnként visszatekintenek 
a múltba, de előrehaladnak” – hangsúly-
ozta, hozzátéve, fontos az összetartozás 
és az intézmények közti szoros kapc-
solat.

A köszöntések sorát Baranyi Éva, 
a Katolikus Szeretetszolgálat PAX 
Otthonának intézményvezetője folytat-
ta, aki elsőként Lezsák Sándor ország-
gyűlési alelnök üzenetét tolmácsolta: 

sajnálatát fejezte ki, hogy személyesen 
nem tud részt venni, de támogatásáról 
biztosította a rendezvényt. Baranyi 
Éva bemutatta a fesztivál zsűrijének 
tagjait is: Radnainé Egervári Ágnes 
főigazgatót, Kocsis Edinát, a dabasi 
Zárdakert Otthon igazgatóját, Kinde 
Kálmánt, a Katolikus Szeretetszolgálat 
gazdasági igazgatóját és Hollósi Pétert, 
a soroksári Názáret Otthon igazgatóját.

Az idei rendezvény szimbólumának 
a szivárványt választották. „Hogy 
kik vagyunk, hogy mit tudunk, hogy 
mit bírunk, elmondja a szivárvány” – 
idézte Baranyi Éva Shirley MacLaine 
amerikai színésznő szavait, hozzátéve, 
„a mai rohanó világban gyakran úgy 
élünk, mint a zivatar, dirrel-durral. Úgy 
megyünk el az élet szépségei mellett, 
hogy észre sem vesszük, nem állunk 
meg rácsodálkozni. A mai nap erre 
való, rácsodálkozni a szépre, a lakóink-
ban lévő értékekre, kincsekre, mert a 
tehetségek megcsillantása a cél! Biztos 
vagyok benne, hogy a mai napon töb-
ben átéljük azt az örömöt, amit akkor 
érez az ember, mikor szivárványt lát. 
Mi a szivárvány? A béke jele, a lelkek 
mosolya, egy csoda, Isten ajándéka. 
Csoda történik ezen a napon, nem 
látok szomorú, megfáradt arcokat, a 
legidősebbek is kivirultak, megfiatalod-
tak, mert minden nap magában hordoz-
za egy csoda lehetőségét. A Tevékeny 
Élet Fesztivál egy csoda, mert úgy 
vélem, gyógyszer a résztvevők számára, 
hiszen a felkészülés, a részvétel feled-

teti a bajokat, betegséget, kimozdít a 
hétköznapokból. A fellépés, a taps, a 
siker pedig gyógyír a léleknek. A mai 
napon nem a versengés a cél, sokkal 
inkább a közösség, az önfeledt nap 
ünneplése, hogy megérintsen bennünket 
a szivárvány sokszínűsége.”

A rendezvényen közel kétszáz 
vendég volt jelen, 13 intézmény képvi-
seltette magát több mint 80 résztvevővel 
és 40 produkcióval. A legidősebb fellépő 
101 éves volt; szép számmal voltak 90 
év feletti előadók is. A résztvevők öt 
kategóriában: verssel, prózával, egyéni 
énekkel, csoportos énekkel és színpadi 
játékkal készültek.

Ebéd után a szervezőké volt a szín-
pad. A délutáni programot a PAX Otthon 
dolgozóinak táncelődásával nyitották 
meg, majd az eredményhirdetés köv-
etkezett. Minden kategóriában az első 
három helyezett serleget és ajándékcso-
magot kapott, de a zsűri több különdíjat 
is kiosztott, ügyelve arra, hogy senki ne 
térjen haza üres kézzel.

Csoportos ének kategóriában első 
helyezést a tiszaalpári PAX Otthon. 
Színpadi játék kategóriában első hely-
ezett a tiszaalpári PAX Otthon csapata 
lett.

A zsűri tagjai kifejtették, hálásak az 
együtt töltött időért, sok örömet, hitet, 
erőt és szeretetet kaptak a fellépőktől. A 
nap zárásaként Ágota nővér Isten áldását 
kérte a hazautazókra. Az ajtón kilépőket 
meglepetés várta: a nap emlékére mind-
enki kapott egy buborékfújót.

XVI. Tevékeny élet
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

A 2019/2020-as tanévet szeptember 
2-án reggel 8 órakor nyitottuk meg az 
iskolánkban. Erre kicsik és nagyok egy-
aránt izgatottan készültek, de a legizga-
tottabb az a 37 óvodás, leendő első osz-
tályos volt, aki először lépte át az iskola 
küszöbét. A Gimes együttes Bennünk 
van a kutyavér című dalára vonultak be 
az óvó nénik és a tanító nénik, valamint 
az ötödik osztályosok kíséretében. 

Az ünnepség elején közösen éne-
kelték el a Himnuszt a jelenlévők. Ezt 

követően Győri Petra 5.a osztályos ta-
nuló Molnos Lajos:  Becsengetés című 
versével köszöntötte az új tanévet, majd 
az ötödikesek tánca teremtett egy kis is-
kolás hangulatot a Légy jó mindhalálig:  
Tíz perc című dalára. 

Hivatalosan iskolánk igazgatója, 
Mayer Tamásné nyitotta meg ünnepé-
lyes köszöntőjével az új tanévet, majd 
Dr. Vancsura István is köszöntötte a di-
ákokat.  Az óvó nénik vezetésével az el-
sősök műsora következett, mely minden 

tanévnyitó legkedvesebb momentuma. 
Az ünnepség végén a nyolcadikos 

diákok adták át a kicsiknek a Szülői Kö-
zösség ajándékát. 

A Szózat eléneklésével zárult az ese-
mény. Ezt követően a diákok az osztály-
termekbe vonultak, ahol megkezdődött 
az első nap. A picik elbúcsúztak szüle-
iktől, és kezdetét vette egy új érdekes 
világ számukra.

Borbélyné Megyeri Mariann és
Novák Lászlóné szervezők

Tanévnyitó a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Az európai autómentes nap egy 
1998 óta minden évben szeptember 
22-én fel kívánja hívni a lakók figyel-
mét a megnövekedett autóforgalom 
okozta környezeti, baleseti problé-
mákra.

Fontosnak tartja a közösségi, a ke-
rékpáros és a gyalogos közlekedés fej-
lesztésének szükséges-ségét. Az au-
tómentes nap nem arra szolgál, hogy 
kirekesszék az autókat a forgalomból, 
a kez-deményezés célja sokkal inkább 
az, hogy a közlekedési eszközök tuda-

tos választására ösztö-nözzön bennün-
ket. Általános iskolásokra vonatkoz-
tatva ez leginkább a kerékpáros illetve 
a gyalogos iskolába járást jelenti.

A 8. a osztály ennek a célnak a 
megvalósítására hívta fel iskolánk ta-
nulóinak figyelmét faliúj-ság készíté-
sével. A gyerekek mindennap elmen-
nek mellette, így többször eszükbe 
juttatják a képek, a színes feliratok a 
mozgás fontosságát.

Tiszaalpár, 2019. 10.02.
Maróti Pálné

Autómentes világnap
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Árpád-nap az iskolában

Az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően 2019. szeptember 23-án 
hétfőn, Árpád- napot rendeztünk is-
kolánkban.

 Alsó tagozat: Rajzfilmek-, oktató 
filmeken keresztül a diákok megis-
merkedtek településünk névadójával 
és a honfoglalás történetével. Az alsó 
tagozatos tanulók több állomáson, já-
tékos feladatokat oldottak meg. Zalán 
futásával próbára tették gyorsaságu-
kat, Árpád- kori nyílvesszők keresé-
sével pedig ügyességüket. Tiszaalpár 
nevezetességei közül az Árpád-szo-
bor adott helyet a kötélhúzásnak, ahol 
az osztályok közül kiderült ki a leg-
erősebb. A Skanzenben tett látogatás 
pedig lehetővé tette, hogy megismer-

jék őseink lakókörnyezetét, életmód-
ját és múltját. 

Felső tagozat: A szervezők cél-
ja az volt, hogy a honfoglalás korát 
izgalmas, interaktív feladatok meg-
oldásán keresztül közelebb hozzák a 
tanulókhoz, és ezáltal a gyerekek is-
mereteiket gazdagítsuk. 

A felső tagozatosokat iskolán kí-
vüli és iskolán belüli programok vár-
ták. Az informatika teremben Sinkó 
Zsolt koordinálása mellett íjász- va-
dász játékkal tették próbára magukat 
a diákok. A 33-as teremben testfestés 
várta a tanulókat. Honfoglalás kori 
motívumokat kerestek az internet se-
gítségével, és egymás kezére festették 
azokat. A 38-as teremben tarsolyle-

mez készítése volt a feladat. Min-
den tanuló készített saját magának 
egy- egy tarsolylemezt, tollheggyel 
alufóliára. A 37-es teremben egy sá-
mántáncot kellett megtanulnia az osz-
tálynak A 36-os teremben rovásírással 
leírt sort kellett a mellékelt rovásírás 
abc alapján leírni latin betűs írással. 
Az idézet Vörösmarty Mihály: Zalán 
futása című eposzából származott. 

A Skanzenben az osztály kapott 
egy hiányos alaprajzot. Az volt a fel-
adat, hogy egészítsék ki a térképet az 
ott látottak alapján. Az ártér területén 
Zalán és Árpád csapatai mérték össze 
erejüket kötélhúzásban. Az Árpád- 
szobornál dicsőítő szöveget kellett 
írnia az osztálynak Árpádról. A Ko-
sármúzeumban a tanulóknak 8 perc 
állt rendelkezésükre, hogy a kiállított 
tárgyakat megtekintsék az osztályfő-
nökkel, minél több tárgy nevét meg-
jegyezzék. A tárlat végeztével fejből 
kellett minél több tárgy, kosárfonó 
eszköz illetve személy nevét leírni. 

A Kosármúzeum előtt a célba do-
bást gyakorolhatták Árpád katonái. 
Abrakos tarisznyába kellett minél 
több labdát beledobni. 

Mindenki nagyon élvezte ezt a 
napot. Élményekkel és tudással gya-
rapodva várjuk a jövő tanévben is az 
ötletes feladatokat.
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Népmese napja
„A mese örök. A mese pedig azért 

örök, mert a közönsége is örök. Amíg 
gyerekek vannak, addig mese is lesz, 
és a gyerekek sem változnak légyege-
sen, alapállásuk örök.”(Csukás István)

A Magyar Népmese Napját a Ma-
gyar Olvasástársaság kezdeményezé-
sére ünnepeljük meg 2005 óta. Céljuk 
az volt, hogy a népmesék fennmarad-
janak és a mesékben élő bölcsesség 
továbbhagyományozódhasson az új 
generációkra. A jeles ünnepnapnak 
Benedek Elek születésnapját jelölték 
ki. Iskolánkban is ezen a napon emlé-
keztünk meg a lelket gyönyörködtető 
népmesékről. Három osztály lépett fel 
tanulóink nagy örömére. Az előadott 
mesék a következők voltak:

-  Hetet egy csapásra (2. a előa-
dása – Felkészítő: Kalmárné Palásti 
Mónika)

-  Három kívánság (2. b előadá-
sa – Felkészítő: Ürmösné Csányi Éva)

-  A cigányügyvéd (6. a előadá-
sa – Felkészítő: Suba Jánosné)

Az előadott mesék osztatlan sikert 
arattak mind az alsó tagozat, mind a 
felső tagozat körében. Köszönjük a 
fellépést a „kis művészeknek” és fel-
készítő tanáraiknak!

Ürmösné Csányi Éva
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Mesevarázs

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek hát-
térbe szorulását, elfelejtését.

Vegyük birtokba, ismerjük meg, fé-
nyesítsük újra és adjuk tovább az ele-
inktők kapott, élethosszig érvényes, 
értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket!”

2019. szeptember 30-án, a Népmese 
Napján a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagy-
községi és Iskolai Könyvtárban játékos 

Mesevarázs foglalkozáson vettek részt 
iskolánk 2. és 3. évfolyamának tanulói.

Farkas L. Rozália népi játszóházi 
foglalkozásvezető a népmesék világába 
kalauzolta a gyermekeket. 

A diákok az illusztrált játéktáblán 
társasjátékot játszva indulhattak útnak 
szerencsét próbálni, és a népmesékhez 
kapcsolódó kérdések megválaszolása, 
valamint a szerencsés dobások által jut-
hattak el a célig, a fele királyság meg-
szerzéséig. Kalmárné Palásti Mónika

A honfoglalás menetéről 
Anonymus krónikáján kívül más 
dokumentumokban nincsenek 
nem hogy leírások, még szinte 
említések sem. Ezért tartok ki-
emelten fontosnak bármi ilyen 
jellegű szösszenetet egyes 19-
20.századi könyvben, hisz ab-
ból indulok ki, hogy akkoriban 
még lehettek olyan források, 
melyekből átvéve megőrződtek 
egyes információfoszlányok. 
Egy ilyen gyöngyszemet sze-
retnék most bemutatni. A forrás 
Szendrey Zsigmond 1920-ban 
írott Történelmi népmondák 
című könyve, melyből az aláb-
bi Anonymus Gestájával szik-
ronban lévő idézetet szeretném 
megosztani Önökkel:

„Mikor Árpád Alpár alá ért, 
a Pengyom-halmán sátort ve-
retett. Azután előhívatta papjait 
meg javasait, és megparancsol-
ta nekik, hogy imádkozzanak 
és nézzenek a jövendőbe. Azok, 
már kiki, ahogy Isten tudnia 
adta, imádkoztak és megnézték 
a jövendőt. Azután mindegyik 
azt mondta Árpádnak, hogy ne 
féljen semmitől, mert vele van 
az Úristen. Úgy is lett, s ezért 
azután a győzelem után elha-
tározta, hogy nem lesz hálát-
lan papjaihoz, meg javasaihoz. 
Amint a mai Tiszakürt helyére 
érkeztek, tábort ütött  és megint 
összehívta őket s azt mondta, 
hogy ezt a földet nekik ajándé-
kozza, rájuk bízza. Ügyeljenek, 
úgy vitézkedjenek, hogy az el-
lenség erőt ne vegyen rajtuk. 
Ezek alapították Tiszakürtöt s 
ma is Táltos-oknak hívják utó-
daikat.” Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:
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A Tiszaalpári Hagyományőrző Egye-
sület 2019. szeptember 14-én megrendez-
te Hagyományőrző napját, amely nagy 
sikerrel zárult. A település lakói mellett 
sok vidéki látogató jött el, többek között 
a kecskeméti Mátrix Oktatási Központ és 
Szakközépiskola diákjai is, hogy a régi 
időket idéző programokon részt vehesse-
nek.

A rendezvényt Kapás Alida Éva, az 
egyesület elnöke nyitotta meg, majd beszé-
det mondott Dr. Vancsura István polgár-
mester. Ezt követően a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda Csiga csoportjának, 
majd a Jövőnkért Néptáncegyüttes bemu-
tatóját láthatta a közönség.

A gyermekek fellépését Csernák Eme-
se, majd a Bársony Mihály Népdalkör kö-
vette. 

A programok ideje alatt a gyermekek 
és felnőttek egyaránt kipróbálhattak népi 
játékokat, a lovagolni vágyókat a Bár-
sony Lovasudvar csikósai foglalkoztatták. 
Eközben az érdeklődők a kézművesek 
standjainál nézelődhettek, vásárolhattak, 
valamint kenyérlángost is fogyaszthattak. 
Az ebédet a Tulipán és Pillangó Családi 
Bölcsőde „apukái” készítették. A látványos 
báránysütésről Csikós Mihály gondosko-
dott, amiért ezúton is köszönet illeti meg.

A délután folyamán a Karabaksa cso-

port regös éneklése és dobolása az ősi vilá-
got idézte fel.

A Magyar – Turán Alapítvány képvi-
selői tartalmas programokkal támogatták 
a rendezvényt: volt íjász bemutató, gyalog 
harci bemutató, solymászok, valamint az 
alapítvány elnökének, Bíró András Zsolt 
antropológusnak, a Kurultáj főszervezőjé-
nek ismeretterjesztő előadását is meghall-
gathatták az érdeklődők. Az alapítvány 
által felállított jurtákban érdekes kiállítá-
sokat lehetett megtekinteni, a gyerekek is 
megismerkedhettek a magyarság ősi kultú-
rájával.

A hagyományőrző nap egy a Kovács 
László „Fehérholló Öskü” vezette szertűz-
zel zárult.

„Ezúton szeretném megköszönni min-
den segítőnek a közreműködését, és a tá-
mogatóknak, hogy emelték a rendezvény 
színvonalát: főként a Magyar- Turán Ala-
pítványnak, Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzatnak és a Mátrix Oktatási Köz-
pontnak, valamint vezetőjének Józanné 
Sipos Etelkának, aki segített és segít, hogy 
az elképzeléseim megvalósíthassam.”

Kapás Alida Éva

Hagyományőrző nap 2019

Közösségi Kiállítás címmel szeptember 9-én tárlat nyílt a Művelődési Ház kama-
ratermében. A kiállítás közel egy hétig volt látogatható, amelyen helyi művészek, ter-
melők, fotósok alkotásai kerültek bemutatásra. A gyűjtemény településünk szépségeit, 
adottságait helyezte előtérbe a helyi lakosok szemszögén keresztül.

I. Közösségi kiállítás Új könyvek a 
könyvtárban

Dan Abnett: Anarch (Gaunt szellemei)
Catherine Anderson: Csodálatos utazás
Stefan Ahnem: A kilencedik
Bányai D. Ilona: Boszorkánykör
Bányai D. Ilona: A vér jogán
Csikász Lajos: Arany és vér
Csikász Lajos: A kuruc király
Frederick Forsyth: A Róka
James Grippando: Félelem a sötéttől
Hermann Heinzel: Európa madarai
Ole Helmhausen: Florida (útikönyv)
Asa Larsson: A pestis (Pax 7.)
Leiner Laura: Emlékezz rám! (Iskolák 
versenye 3.)
Estelle Maskame: Ne is említsd!
Nyírő József: Júlia Szép Leány
Clara Osborn: Feng shui lexikon
Júlia Quinn: A vikomt, aki engem sze-
retett
Peter Robinson: Vágóhíd blues
Sierra Simone: A pap
Danielle Steel: A helyzet magaslatán
Geronimo Stilton: Segítség, tűzforró ez 
a láva



10. ol dal                                                             2019. október

Szeptember 15-én gyönyörű, nya-
rat idéző időjárási körülmények között 
rendeztük meg hatodik alkalommal a 
törpeharcsa fogó versenyünket az alpári 
holt Tiszán. A versenyre nagy érdeklődés 
mellett 14 csapat jelentkezett 53 fővel. A 
csapatok bizakodva foglalták el kisorsolt 
helyeiket és vágtak neki az öt órás ver-
senynek. 

Az ideális horgász idő ellenére, sajnos 
a törpéknek nem volt kedvük a horgokon 
felkínált csalikat megenni. Erre az esetre 
a csapatok már rá voltak készülve, mert az 
előzetes horgászatok tapasztalatai alapján 
nem nagyon, vagy csak egy-két darabos 
mennyiségben lehetett fogni. Mindenki 
a saját taktikájában és szerencséjében bí-
zott. A jó fogás reményében minden csa-
pat végig kitartott a versenyen.  Az öt órás 
versenyen két csapat nem fogott törpét, 
de a többi csapatnál sem volt nagy meny-
nyiségű hal. Természetesen, amikor a tör-
pe a célpont valahogy mindig megérzik, 
hogy ők a kiszemeltek és mohóságukat 
legyőzve a versenytől távol maradnak. 
Más egyéb halak viszont szép mennyi-
ségben lehetett fogni. 

A Szatmári András által főzött bab-
gulyás elfogyasztása után következett az 
eredményhirdetés és a kupák átadása. 

A végeredmény:

Harmadik helyezett csapat: Tiszakécs-
kei Törp-ördögök csapata. 1280 gramm 
fogással. Csapattagok: Ézsiás Dóra, Bíró 
Edina, Sánta Lászó, Filyó Tamás.

Második helyezett csapat: Nyerő pá-
rosok csapata, 2360 gramm fogással. 
Csapattagok: Barta Lajos, Patai Ferenc, 
Popper József, Bugyi Sándor.

Első helyezett csapat: Szedett - Vedett 
csapat 2640 gramm fogással.   Csapatta-
gok: Nagy László, Dora István, Kovács 
Krisztián, Kovács Zoltán.

A tizennégy csapat által kifogott tör-
peharcsák összes súlya 16 kg. ami lénye-
gesen kevesebb lett, mint előző évben. 

Az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
vezetősége köszöni a verseny lebonyolí-
tásában közreműködők segítségét, Farkas 
Csaba Alpári zöldségbolt felajánlását és 
Popper József segítségét. 

A Horgász Egyesület, következő ren-
dezvénye, az Évzáró verseny 2019. októ-
ber 27-én.

Alpári Tisza HE 

TÖRPEHARCSA FOGÓ CSAPATVERSENY 2019.

A TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00009-es 
számú „Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc 
közösségfejlesztése” című pályázat ke-
retében szeptember 14-én süteménysütő 
versenyt rendeztek településünkön.  „A 
Nagyi sütije a legfinomabb!” jeligével 
hirdetett megmérettetésre édes és sós 
kategóriában lehetett nevezni kortól füg-
getlenül.  A versenyen 12 fő vett részt sós 
és édes kategóriában. A 6 sós és 12 édes 
süteményt egy szakmai zsűri értékelte, 

melynek tagjai: dr. Vancsura István (pol-
gármester), Szabó Zoltán (Gasztro Sarok 
étterem vezetője), Boris Ferenc (a tisza-
alpári polgármesteri hivatal közterület 
felügyelője), Hegyi Sándorné (Kádár La-
jos Nyugdíjas Klub vezetője), Festő He-
gedűs Istvánné (cukrászmester) voltak. 
Mind a kettő kategóriában az első három 
helyezett került díjazásra az elkészített 
sütemények íze és külleme szerint. Édes 
kategóriában első helyezést ért el Tóth 

Lászlóné házi réteseivel, melyet serleg-
gel és 10.000 Ft-os ajándékutalvánnyal 
jutalmaztak. A második helyet Balogh 
Zsoltné szerezte meg felhő szeletével, ő 
is egy serleget, valamint egy 8.000 Ft-
os utalványt nyert. A dobogó harmadik 
fokán pedig Borisné Czmarkó Erzsébet 
végzett túró tortájával, jutalma egy ser-
leg, valamint egy 5.000 Ft-os utalvány 
volt. Sós kategóriában Kiss Béla szerezte 
meg az első helyet sörkiflijével, jutalma 
a serleg mellett egy 10.000 Ft-os ajándé-
kutalvány volt. A második helyen Sándor 
Mihályné végzett tejfölös pogácsájával, 
melyet egy 8.000 Ft-os utalvánnyal, va-
lamint egy serleggel jutalmaztak. Har-
madikként végzett ebben a kategóriában 
Balogh Zsoltné, aki itt is nyert, ezúttal 
túrópogácsájával, nyereménye szintén 
serleg volt, ami mellé egy 5.000 Ft-os 
utalvány is járt. A program végén a zsű-
rin túl már az érdeklődők is megkóstol-
hatták a nyertes süteményeket. 

 „A Nagyi sütije a legfinomabb!”
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2019. október 4-én a Művelődési Ház 
nagytermében emlékeztünk meg a 170 
éve Aradon kivégzett aradi tizenhárom 
honvédtisztről. Október 6-a a magyar 
történelem egyik leggyászosabb napja.

A községi megemlékezésen a Him-
nusz felhangzása után dr. Vancsura Ist-
ván polgármester beszédében felidézte 
azt a megtorlást és bosszúhadjáratot, ami 
az 1848/49-es szabadságharc után a ki-
egyezésig tartott. Legfőbb irányítója en-
nek Haynau fővezér, valamint Schwar-
zenberg miniszerelnök volt. Aradon a 
nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy Ariszt-
id, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner 
György, Lázár Vilmos, Leiningen-West-
erburg Károly, Nagysándor József, Pöl-
tenberg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác és Vécsey Károly. Ugyanekkor 
Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyar-
ország első független kormányának ve-
zetőjét is megölték. 1848/49 legfőbb 
igazsága az, hogy a magyar nemzet nem 
tud igazság és szabadság nélkül élni. 

A polgármester megemlékezése után 
a helyi Árpád Fejedelem Általános Isko-
la hetedik osztályos tanulóinak műsora 
következett. A diákok megidézték hőse-
inket, s bemutatták, hogyan búcsúztak 
szeretteiktől a tragédia előtt.  Az iskolá-
sok felkészítő tanárai Bondár Enikő, Fe-
hér Emil osztályfőnökök voltak. 

A rendezvény a Székely Himnusz, 
valamint a Szózat közös eléneklésével 
zárult. A megemlékezés után az Aradi 
vértanúk emlékparkjában az intézmé-
nyek, a civil szervezetek és pártok kép-
viselői rótták le kegyeletüket, egy-egy 
koszorút helyeztek el a szobrok előtt. 

170 éve végezték ki az aradi vértanúkat

Tordán lezajlott a XI. Kukoricafesz-
tivál, amely több hagyományápoló ren-
dezvényből, megmérettetésből állt össze, 
és amelyet Vajdaság minden területéről 
érkező vendégek is meglátogattak, Tor-
dának szinte minden testvértelepülése 
képviseltette magát, de felvidékről, Lég 
községből is érkeztek résztvevők.

A tordai sportpályán volt a gyüle-
kező, majd a hivatalos megnyitót is ott 
ejtették meg, ahol az egybegyűlteket, a 
versenyzőket elsőként Dobai János pol-
gármester köszöntötte, majd a rendez-
vényt Juhász Attila, a Mezőgazdasági 
Minisztérium államtitkára nyitotta meg. 

A Kukoricafesztivál a megnyitót 
követően a kukoricaparcellán folytató-
dott, ahova fiákerekkel, lovas fogatok-
kal vagy traktoros utánfutóval lehetett 
kijutni. A helyszínt már előkészítették a 
12 versenyző csapat részére, ahol szétte-
rítették a lópokrócokat, terítőket, amely-
re kirakták a hagyományos reggelinek 
valót, amit jóízűen elfogyasztottak a 

nézelődőkkel egyetemben, majd meg-
kezdődött a munka. A zsűri arra figyelt, 
hogy milyen a versenyzők öltözete, mit 
vittek reggelire, meg hogyan végezték 
el a munkát, a kukoricatörést, a szárvá-
gást, hogyan alakították ki a kúpokat. 
A 12 csapatból végül kikerült a három 
legjobb, az első helyen végeztek a balás-

tyaiak, második díjat érdemelt ki a zen-
tai Öreg Kakasok nevű csapat, illetve a 
harmadik helyezett lettek az orompartiak 
kukoricatörői.

Az idén is megszervezték a hagyo-
mányos ízek főzőversenyét, amely ke-
retében kizárólag régi ételeket vártak a 
versenyzőktől. Ebben a megmérettetés-
ben 44 csapat versenyzett, és a balástyai-
ak főztje lett a legjobb, a második helyre 
került a házigazdákból álló főzőcsapat, 
a harmadikak pedig a magyarországi, 
Bihartorda településről érkezett amatőr 
szakácsok lettek.

A gyerekek részére is voltak foglal-
kozások, őszi termésekből készítettek al-
kotásokat, volt arcfestés, az íjászatban is 
kipróbálhatták magukat. A sportpályán 
ugyanakkor a gazdák is felsorakoztatták 
gépeiket, amelyeket a Prosperitati Ala-
pítvány támogatásának köszönhetően 
vásároltak meg.

Kónya-Kovács Otília
Forrás: vajma.info

Tiszaalpáriak a tordai Kukoricafesztiválon



Virágültetési akció

Először szervezett közösségi virágültetést Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata településünkön, mely 
a TOP-5.3.1-16-BKI-2017-00009-es számú „Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése” pályá-
zat által valósulhatott meg. Az esemény október 5-én közel 40 fő részvételével zajlott. Alpáron megújult 
a Szent Imre tér, ahol az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai Bondár Enikő és Besszerné Almá-
si-Szabó Zsuzsanna tanárnők vezetésével dolgoztak. Továbbá a Templomdombot és a Nepomuki Szent 
János szobor környékét, valamint a régi Gazdabolt előtti részt is 
virágokkal díszítették az önkéntesek. Hegyi Sándorné, a Kádár La-
jos Nyugdíjas Klub vezetője pedig a nyugdíjasokat fogta össze, akik 
Újfalun a Kádár Lajos Közösségi Ház környékén ültetettek virá-
gokat. Az akció résztvevői összesen 310 virágpalántát ültettek el e 
nap során, ezzel is megszépítve településünk összképét. Az ültetés 
végén a Gasztro Sarokban gyümölcslével és pizzával vendégelték 
meg a szervezők a nap „bajnokait”. A szervezők ezúton mondanak 
köszönetet Novák Istvánnak és Nagyné Berze Katalinnak, az ese-
ményen nyújtott lelkiismeretes munkájukért!
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Juhász Attilától búcsúzunk
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata fájdalommal búcsúzik Juhász Attila volt Tiszaalpár, Bethlen G. u. 64. szám 
alatti lakostól. Néhai Juhász Attila 1989. óta vállalkozóként tevékenykedett nagyközségünkben a lakosság teljes 
megelégedésére. 1990-1994. közötti ciklusban önkormányzati képviselő volt, valamint a Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltatási Bizottság tagja. Érdemei közül mindenképpen kiemelkedik, hogy két tájékoztató kisfilmet készített 
Tiszaalpár Nagyközségről 1976. és 1987. években. 1990. október 17-20. között részt vett a dániai küldöttség foga-
dásában, és még ugyanebben az évben december 1-5. között tagja volt a Kjellerupba utazó tiszaalpári küldöttségnek. 
Kiemelt figyelmet fordított a helyi újság létrehozására és szerkesztésére. A családjának: szerető feleségének, Máriá-
nak és lányának, Noéminek őszinte részvétét fejezi ki az önkormányzat. dr. Vancsura István

polgármester
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A Katolikus Szeretetszolgálat budapesti székhellyel, az 
ország több pontján Idősek Otthonát fenntartó és működtető 
intézményrendszer, melyhez a Pax Otthon is tartozik. A Sze-
retetszolgálat már az ezredfordulón felismerte a demenciával 
kapcsolatos információ megosztásának fontosságát, minél szé-
lesebb körben való megismertetését.

A demencia, a szellemi, értelmi, gondolkodási képesség 
folyamatos, mindennapi élethez szükséges működést károsító 
folyamat.

A DIÓ – Demencia Információs Órák, ingyenes alkalmat 
nyújtanak minden érintett és érdeklődő számára, ismeretekhez 
juthatnak magáról a demenciáról, a tüneteiről, a felismeréséről, 
az esetleges megelőzésről, a demens beteg ápolásáról gondozá-
sáról, jogi problémákról.

Első alkalom melynek témája: „Aki ápol, saját magát is kell 
ápolnia”, 2019. október 10-én délután 16 órakor lesz a Műve-
lődési ház kamaratermében, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Előadás a demenciáról

Rapszodikus eddig az őszi szezon
U16-os csapatunk az első mérkő-
zésen elszenvedett súlyos vereség 
után, már a 2. bajnoki mérkőzésén 
javítani tudott, mivel hazai kör-
nyezetben 8-1-re legyőzte a Csó-
lyospálos csapatát.
Gólszerzők: Novák Zoltán /4/; 
Hürkec Viktor /2/; Freivolt Ri-
chárd; László Ferenc

A következő héten, Solton vendég-
szerepelt a csapat és Novák Zoltán 
duplájának, illetve Hürkec Viktor 
találatával 3-0-s győzelmet aratott.

A rákövetkező bajnoki mérkőzé-
sen a Kerekegyháza csapata el-
len léptek pályára a srácok, hazai 
környezetben. Sajnos egyelőre a 
vendégcsapat jóval előrébb jár já-
téktudásban és szervezettségben, 
ennek ellenére rengeteg helyzetet 
dolgozott ki csapatunk, de tipiku-
san az a meccs volt, ha „holnap 
reggelig játszunk” sem rúgunk 
gólt. A végén kicsit mentálisan is 

elfáradtunk, így 0-8 lett a vége.

U16-os csapatunk jelenleg a 6. he-
lyen áll. 

U7-es és U9-es csapataink folya-
matosan részt vesznek a Kecske-
méten megrendezésre kerülő OTP 
Bank Bozsik-Program fesztiválja-
in.
U11-es és U13-as csapataink szin-
tén az OTP Bank Bozsik-Program 
által szervezett tonákon vesznek 
részt, Kecskeméten.

Ezek az események a Széktói Sta-
dionban, illetve a Műkertvárosi 
Sportcentrumban kerülnek meg-
rendezésre.  
___________

A felnőtt csapat legutóbb lejátszott 
mérkőzéseiről, Kádár Tibort, a 
gárda edzőjét kérdeztük:
„A 3. fordulóban a KHTK csapa-
tát fogadtuk. Az ellenfél próbált 

erősebb csapattal jönni, hogy el-
vigyék a 3 pontot. 4-3-3-as felál-
lással vágtunk neki a mérkőzés-
nek. Szerettem volna, hogy erősek 
legyünk belül, ezért egy szűrő és 
két kreatív belső középpályással 
vágtunk neki a mérkőzésnek. Elől 
a Szabó, Gaál, László hármas ro-
hamozta az ellenfelet. Irányítottuk 
a játékot, folyamatosan a KHTK 
térfelén tartózkodtunk, mikor egy 
ellen kontra és egy helyezkedési 
hiba révén a vendégek szereztek 
vezetést. Majd ismét elkezdtünk 
nyomni, sorra centereztünk Gaál 
Márknak, aminek köszönhetően 
egyenlítettünk nem sok idő múl-
va. Meg merem kockáztatni, hogy 
az első félidő végén, de a második 
félidő közepéig 4-5 góllal kellett 
volna vezetnünk, a szép támadása-
in egytől egyig kimaradtak. Közbe 
a vezetést megszereztük, Murányi 
fejelt László beadásából a hálóba. 

(Folytatás a következő oldalon)
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A sok helyzet kimaradt, ami meg-
bosszulta magát, előbb egyenlí-
tettek, majd átvették a vezetést a 
félegyháziak. Mindent egy lapra 
téve támadtunk, hogy legalább az 
egy pontot itthon tartsuk, sikerült 
is, egy szöglet utáni kavarodás-
ból Gaál egyenlített. A győzelmet 
megérdemeltük volna, de ezt a 
játékot gólra játsszák, sajnos dön-
tetlent értünk el a találkozón.” 
3-3 
Kitűnt: Palásti, Surányi, Gyenes, 
Gaál

Vasutas SK
A mérkőzés előtt az ötözőben 
az első mondat, ami elhagyta a 
számat, 3 pontért jöttünk. 4-4-2-
es felállást választottam ezen a 
meccsen, a szélső játékot a védők-
re bíztam, gyakorlatilag a közép-
pálya rombuszban helyezkedett 
el, próbáltuk középen a létszám-
fölény kialakítását. Máris hely-
zeteink lettek az elején, kimarad-
tak, jött a szokásos forgatókönyv, 
Pánczél szabadrúgásból meg-
szerezte a vezetést. Ismét kezde-
ményeztünk, jöttek a ziccerek, 
kimaradtak. Pánczél duplázott, 
2-0 a Lokinak úgy, hogy kétszer 
lépték át a térfelet. Majd beindult 
a henger. Gaál Márk vezérletével 
6-2-re megfordítottuk a meccset. 
Gyakorlatilag csak mi voltunk in-
nentől a pályán. Köszönöm a csa-
patomnak a remek játékot és azt, 
hogy 2 gólos hátrányból is ilyen 
könnyen felálltunk. 
Kitűnt: Gaál Márk és az egész 
csapat

Nagy reményekkel mentünk Laki-
telekre, hiszen az utóbbi évekhez 
képest, a keretünk megerősödött. 
Győzni mentünk, viszont zakó-
val távoztunk. Ezt a meccset jel-
lemezte, hogy a hazai csapatnak 

minden bejött, nekünk semmi. 
6-1-es vereséget szenvedtünk”
Az Izsák elleni hazai bajnokin si-
került győzedelmeskedni, Szabó 
Gábor 3 góljának, illetve Borsi 
Sándor találatának köszönhetően 
4-2-re.

A csapat 7 fordulót követően az 5. 
helyen áll. 

U19
Kádár Tibor:
Vasutas SK
„Győzni mentünk Félegyházára. 
Három olyan játékos kezdett az 
ifi csapatban, akik rendszeresen 
voltak már felnőtt kerettagok. 
Így nem kérdés, csakis a győze-
lem volt elfogadható számunkra. 
Az első félidőben egy kapuztunk, 
szinte a kapunkig sem jutott el a 
Loki. 7-0 val kellett volna fordul-
ni, lett egy 0-0-ás döntetlen a szü-
netre. Törvényszerű, hogy a sok 
kihagyott helyzet megbosszulja 
magát, rövid időn belül a hazaiak 
2-0-ás előnyre tettek szert. Nem 
tudtunk felállni, sajnos vereséget 
szenvedtünk. A vereség csakis 
az én hibám, a játékosaimat nem 
okolom egy percig sem. 

Lakitelek
Sajnos 3-1 -s vereséget szenved-
tünk, de a csapatom jól játszott, 
küzdött, hajtott, így a vereség el-
lenére büszke vagyok a játékosa-
imra. Jellemző, hogy ezen a napon 
nekünk semmi nem jött be, gya-
korlatilag az első félidőben két-
szer jutottak el a kapunkig, 2 gólt 
szereztek. A focit gólra játsszák... 
A meccs közben Tóth Sanyi, a 
lakitelekiek edzője kérdezte is, 
hogy kaptunk mi ki Félegyházán, 
szerinte nagyon jó a csapatom. 
Köszönjük az elismerő szavakat!”

Izsák ellen, hazai pályán 5-2-es 
vereséget szenvedett csapatunk.

Az U19-es csapat a tabella 9. he-
lyén áll.
____________

Felnőtt, férfi kézilabda csapatunk 
számára is elkezdődött a bajnok-
ság!

Eddig lejátszott mérkőzések ered-
ményei:
2019.09.14.
TISZAALPÁRI SE – Gézengúz 
UKC 23 – 41
Legeredményesebb gólszerzőnk: 
Baranyi Tibor /5/

2019.09.22.
Kecskeméti FS DSE II. - TISZA-
ALPÁRI SE 40 – 22
Legeredményesebb gólszerzőink: 
Baranyi Tibor; Damásdi András; 
Kelemen Norbert; Németh János; 
Pásztor Dávid /3-3/

TISZAALPÁRI SE - Kecskeméti 
FS DSE I. 21 – 44
Legeredményesebb gólszerzőink: 
Damásdi András;Pásztor Bence 
/6-6/

A csapat jelenleg a 11. helyen áll.
__________

Továbbra is elérhetőek vagyunk 
a www.tiszaalparise.hu webolda-
lon, illetve a Facebook-on, a Ti-
szaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink 
mérkőzéseiről, a tabella állásáról 
az alábbi honlapokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.
hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
 
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert
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Polgármesterként folytatni szeretném azt a 
munkát, amit a képviselő-testülettel elkezd-
tünk!
Ebben kérem a tisztelt választópolgárok támo-
gatását és szavazatát!

Dr. Vancsura István(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!

Köszönöm mindenkinek 
az eddigi támogatást, 
amivel az elmúlt idő-
szakban megtiszteltek 
és bízom abban, hogy a 
továbbiakban is számít-
hatok Önökre!
Ezúton is szeretném tu-
datni, hogy nem kísér-
letezni akarok, hanem 
komoly szándékaim 

vannak azokkal a tervekkel, amiket megismertettem. 
Kérem, hogy október 13-án minél többen menjünk el 
szavazni, mert nem szeretnénk, hogy ennek a település-
nek a sorsáról „idegenek” döntsenek!
Vegyük kezünkbe a sorsunkat és felelősséggel válasz-
szunk képviselő testületet, polgármestert!
Nekünk kell eldöntenünk, hogy adunk-e esélyt a jövőre, 
haladásra, tisztességre? 
Ezt gondoljuk át és lelkiismeretünk szerint voksol-
junk a jelöltekre! 
Az Önök valóban pártfüggetlen polgármester jelöltje:

Pintér László
(fizetett politikai hirdetés)

Pártatlanul, CSAK Tiszaalpárért!

Az Ön szavazatával közösséget építünk!
Bodor Ádám független képviselőjelölt

(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt tiszaalpári Választópolgárok!
Kedves Tiszaalpáriak!

Október 13-án választás, 
megköszönöm Polgármes-
ter Úrnak, hogy hírlevelé-
ben képviselőnek ajánlott.
Megkérem Önöket, hogy 
szavazzanak rám vasár-
nap, a 6 képviselői helyből 
támogassanak engem az 
egyikre.
Megválasztásom esetén 
szívvel- lélekkel szolgálom 
lakhelyemet Tiszaalpárt és az itt élőket.
Továbbra is támogatom a helyi egyesületeket, 
szervezeteket mint az elmúlt években.
Köszönöm előre is a támogatásukat, bizalmu-
kat.

Köszönettel:               Barna Sándor
                                  független képviselő-jelölt

(fizetett politikai hirdetés)
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(fizetett politikai hirdetés)
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Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!

Kérjük, 2019. október 13-án szavazatukkal támogassák 
Csernák Zsolt Sándor,
Bartók István (1967),

dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor és
Dr. Taricska Tibor képviselőket,

tovább Dr. Vancsura István polgármestert!

Kérjük, hogy a választás napján a szavazás
megkönnyítése érdekében vigyék magukkal a

szórólapunkon található szavazókártyát.

Köszönjük megtisztelő bizalmukat. 
(fizetett politikai hirdetés)
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AKCIÓ a Generali Biztosítónál! 
 

 lakásbiztosítás már napi 41 Ft-tól, vályog falazatra is 
 vállalkozás biztosítások esetében az első 2 hónap ingyenes 
 nyugdíjcélú megtakarítás 20 %-os adókedvezménnyel, vérnyomásmérő 

okosóra ajándékkal 
 kockázati élet- és balesetbiztosítás aktivitásmérő okosóra ajándékkal 

A tájékoztatás nem teljes körű. 
 
Jöjjön el és kérjen ingyenes kalkulációt, vagy hívjon, és a helyszínre megyek.  

Teljes körű ügyintézés. 

Elérhetőségek:  
Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 17-19. 
Tel.: +36 30 325 4988 
Nyitva: K, Sze, P 8.30-14.00-ig, Cs 12.00-16.30-ig 
Facebook: @generali.kiskunfelegyhaza 
 

Tiszaalpár központjában iskolához, orvos-
hoz, üzletekhez közeli kétgenerációs, dup-
lakomfortos családi ház eladó. Lakitelek 
és Tőserdő közelsége, valamint kiemelt 
horgászati lehetőségek miatt üdülőnek is 
kiválóan alkalmas.

Ideális nagycsaládosok és szülőkkel, nagy-
szülőkkel együtt élők számára.

A telek 1692,- m2, az egyik lakás 95 m2, 
míg a másik 45 m2 + tárolók.

Ár megegyezés szerint, megtekinthető 
egyeztetett időpontban, hétvégeken.

Érdeklődés 06/30931 3799 telefonszámon.

Egyházi sorok
- Október hétköznapjain az esti szentmisék előtt 17:30-

tól a Rózsafűzért imádkozzuk.
- Októbertől kezdve vasárnaponként NEM LESZ este 

szentmise / 18:00/
- A  2019/20-as hittanos tanévünk jelmondata :  „ Ne 

szórd szét magad!” (Lázár Ervin)
- Kérjük a jegyeseket, hogy esküvőjük előtt legalább 3 

hónappal jelezzék házasságkötési szándékukat.
- Jubiláns házasok megáldása október 20-án vasárnap 

lesz (25, 40, 50, 60, 65 év) Alpáron 9:00 , Újfalun 
11:00. Akik ezt igénylik, jelezzék a szentmisék után 
vagy a plébániákon irodai időben.

- Keresztelési lehetőségek októberben: Alpáron  12-én 
szombat 10:00 Újfalun   19-én szombat    10:00.

- Sírszenteléseket végzünk: Alpári temetőben november 
1-jén /Mindenszentek/ 14:00-tól, Újfalui temetőben 
november 2-án Halottak Napján 14:00-tól. Igények jel-
zése plébániákon október 8-tól a plébániákon!

Akiket nagyon vártunk: Bartus Réka (Anyja neve: Ka-
pus Márta), Kádár Ákos István (Uram Bettina), Szabó Zoé Lia 
(Barna Anita), Nagyapáti Henriett (Tarjányi Henriett), Pásztor 
Leila Mirella (Szepesi Terézia)

Akik házasságot kötöttek: Rokolya Krisztián és Varga Lí-
dia (09.07.), Szikora Mihály István és Kubilák Erika (09.14.), 
Veres István és Dósa Viktória (09.14.), Zilai Sándor és Túri Klá-
ra Julianna (09.20.), Bugyi Gyula és Hajnal Julianna (09.27.)

Akiktől búcsúztunk: Hürkecz Jánosné Kádár Mária 
(1932), Bársony Zoltán (1961), Hódi Mihályné Erdős Terézia 
(1945), Tóth István (1981), Kiss József (1938), Juhász Attila 
(1951), Szabó Imre (1927)

Anyakönyvi hírek
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 5.500 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

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani dr. Vancsura István polgármester úr-
nak, dr. Taricska Tibor háziorvosnak és asszisztenseinek, Bartucz 
Istvánnak, Boris Ferencnek, a Polgármesteri Hivatal összes dolgo-
zójának, barátainak, szomszédainak és nem utolsó sorban Agárdi 
Rudolfnak! Ők mind, több éven át támogatták, segítették mindennel 
édesapámat, Pintér Mihályt, akinek kérésére fogalmazódott meg ez 
a cikk. Hálásan köszöni, hogy ezek az emberek segítették, sok ne-
hézség ellenére támogatták céljai elérésében! Szívből ölel mindenkit! 
Magam részéről tudatom mindazokkal, akik szeretik és tisztelik apu-
kámat, hamarosan elhagyhatja a kórházat és otthonában találkozhat-
nak vele! A jelenlegi állapotát, az ép elméjét és fizikai erőnlétét, sőt az 
életét tisztelettel köszönöm dr. Perlaki Pál kardiológus főorvos úrnak! 

Maradok tisztelettel, Pintér Marcsi

Gyors nyomdai
munkák a Kécske 
Nyomda Kft-nél

Új digitális nyomdagépeinken 
rövid átfutási idővel színes szó-
rólapok, plakátok, kiadványok 
gyártását vállaljuk. Akár 1 pél-
dánytól, akár 1 nap alatt! Fény-
másolás megvárható!

Kécske Nyomda Kft.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel/fax: 0676/441-519 
e-mail: kecskenyomda@gmail.com
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Karbantartó

munkára, 
4 órás munkavégzésre, 

lánggal is hegeszteni tudó 
mg-i gépszerelőt –

géplakatost keresünk
Csongrád-Bokrosra. 
Nyugdíjas is lehet.

Gépkocsi szükséges
Jelentkezés: H-P: 7-15 óráig 
Telefon: +3630/ 220-7640

 ÁLLÁST, képzést keresők figyelmébe
ajánljuk!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat új szolgáltatásával 
segíti a

• pályakezdőket

• munkanélkülieket

• GYED-ről és

• GYES-ről visszatérőket

• roma nemzetiséghez tartozókat

• megváltozott munkaképességűeket.

A  TOP-5.1.2.-16-BK1-2017-00003  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködés
megvalósítása  a  Tiszakécskei  járásban” program  célja,  hogy  segítsük  Önöket
abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek.

Szolgáltatásunk igénybevételéhez jelentkezhet:

-személyesen a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  munkatársánál
Tiszaalpáron  a  Művelődési  Központban  kihelyezett  irodájában az
alábbi időpontokban: 

• 2019.10.09
• 2019.10.30 
• 2019.11.13
• 2019.11.27
• 2019.12.11

9.00-11.00 óráig

-telefonon a 06-30/593-69-60, munkaidőben.

Szeretettel várjuk!
Végh Júlia 
mentor
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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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
szelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Kiskunfélegyházán a Dayka u. 28/A. sz. 
alatt 640 m2-es telken 100 m2-es családi 
ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel 
eladó 20 M Ft. Érd.: 06-30/601-0608
* 4 részes szekrénysor, rekamié 2 nagy 
fotellel eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-
3095
* Kereskedői tapasztalattal rendelkező 
üzletkötőt keresünk raktáráruházunkba, 
jogosítvány szükséges! Jelentkezés : Czi-
nege Manufaktura Kft. kosar@czinegem-
anufaktura.hu 
* Eper palánta ingyen kiszedhető, elvihe-
tő. Új állapotú, gördíthető, összecsukható 
járókeret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 
8000 ft. Érd: Tiszaalpár, Dobó i. u. 2. Tel: 
76/421-576 (16 óra után)
* 3-2-1 ülőgarnitúra, fa asztalok, éjjeli 
szekrények, gyümölcs centrifuga eladók. 
Érd.: 30/5733750
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő 
ajtófélfa eladó. Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentke-
zését várom. Tel.: 30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, 
palackos gáztűzhely, Zepter porszívó, 
mobil gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-
3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós kony-
habútor, (fehér) 4 részes szobai szekrény-
sor, 2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike ke-
rékpár, EPSON nyomtató, ORION DVD 
lejátszó eladó. 0670/581-3095
* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső 
házrész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, 
kamra. Felújításra szorul. Irányár: 7.5mil-
lió 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 rajta. Vizsgáztatott, üzem-
képes. 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 félfás-
tól eladó. Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146
* Eladó vérnyomásmérő és cukorszintmé-
rő 1.000, - Ft/db. Érd.: 06-30/601-0608

* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gép-
kocsi. 1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-
76/421-572, 06-70/335-7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaal-
páron. Tel.: 30/624-1068
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújí-
tott, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30/624-
1068
*Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szekrény kis hibával, 6000.- Ft. Érd.: Ti-
szaalpár, 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 felújí-
tott, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06/30/624-1068
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 
1. szám alatti bádogos, minden nemű bá-
dogos 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, Al-
kotmány 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.
* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló 
van eladó. Tel.: 76/424-290.
* Családi ház eladó! 120 m², összkomfor-
tos a Dobó István utca 21 szám alatt. Irány-
ár: 6.000.000,- Ft. Tel.: 70/310-21-49.
* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, 
vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mi-
hály el.: 30/335-74-73.
* Tiszaalpáron eladó családi ház Dam-
janich utca 2 szám alatt. Az épületben 5 
helyiség található emellett külső konyha, 
garázs és disznóól is van az épülethez. 
Az irányár megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni:70/361-53-77
* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/335-74-73
* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
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 jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy darab grillsütő, tel.: 06-
30/335-74-73

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres

a következő munkakörre:
takarító

 
A jelentkezési dokumentum:

fényképes önéletrajz, amelyet az
alllas@nepfolakitelek.hu e-mail címre

küldhet meg vagy leadhat az
Intézmény portáján.

Kérjük, jelentkezésében adja meg,
hogy melyik munkakör érdekli.
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MEGHÍVÓ 

 

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 
 

AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC  

63. ÉVFORDULÓJÁN 
TARTANDÓ 

ÜNNEPÉLYES 
MEGEMLÉKEZÉSÉRE 

 
2019. OKTÓBER 22-ÉN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megemlékezés időpontja: 
2019. október 22. 1500 óra 

Helyszín:  
Tiszaalpár, Árpád tér 

(rossz idő esetén az Árpád Művelődési 
Házban) 
 
Program: 
 

- Himnusz közös éneklése a Bársony 
Mihály Népdalkörrel 

- Polgármester megemlékező beszéde 
- Megemlékező műsor az Árpád Fejedelem 

Általános Iskola tanulóinak 
közreműködésével. 

- Szózat közös éneklése 
- Koszorúzás 
- Mécses gyújtás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Aranykalászos 
gazda képzés 

  

  

 

A KÉPZÉS AZ EFOP-1.5.3-16 
„HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A TISZAKÉCSKEI 

JÁRÁSBAN” PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL VALÓSUL MEG 

 

 

Részletek: 
- Részvételi díj: ingyenes 
- Feltétel: B kategóriás jogosítvány 
- Létszám: max. 20 fő 
- Első elméleti képzés: 2019.11.09. 
- Képzés időtartama: 8 szombati nap, 8-16 óráig 
- Elméleti oktatás helye: Árpád Művelődési Ház (Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.) 
- Gyakorlat helye: Kunszentmiklós (utazás biztosított) 
- Érdeklődni: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 
                          Kovács Annamária 76/424-133 /102-es mellék 
                          kovacsannamaria@tiszaalpar.hu 
- Jelentkezési határidő: 2019.10.15. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 
támogatásával 

Quiz Night 
Időpont 

2019.11.08. 
18:00 

A vetélkedő helyszíne a Parti Presszó 
(Tiszaalpár, Ady Endre utca 18.) 

2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk a 
0670/442-3155-ös telefonszámon. 

 

 

 
Hogy mi is ez? 

Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak, 
melyben a győztes csapat nyereményben és örök 

dicsőségben részesül. 
 


