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Tiszaalpári Hírmondó

Óévi összegző, újévi köszöntő
Interjú dr. Vancsura István polgármesterrel

- Hogyan értékelné Polgármester 
Úr a 2019-es esztendőt?

- Először azzal kezdem, hogy min-
den olvasónak Boldog Új, Eredményes 
Esztendőt kívánok 2020-ra! 

A 2019-es év szerintem egy jó év 
volt az Önkormányzatnál, sőt az ezt 
megelőzőek is. Azt a szűkös anya-
gi helyzetet, ami a költségvetés-
ben van, azt pályázatokkal sikerült 
kibővítenünk.

Azoknak a pályázatoknak ame-
lyek nyertek, egy része megvalósult, 
a másik része folyamatban van. Itt a 
TOP pályázatokra gondolok, ahol 650 
millió Ft körüli összeget kapott az 
Önkormányzat. Ebből lett meg az iskola 
energetikai felújítása, plusz még sikerült 
egy kézilabdás pályázatot is megnyerni. 
Az iskolánál elmondhatom, hogy a fűtés 
és a világítás kivételével minden rend-
ben van. Kb. 80 millió Forintba kerül 
ennek a kettőnek a felújítása, mert újra 
kell teljesen csinálni azokat.

A TOP-ból még maradt kettő pályá-
zat, az egyik a kerékpárút, a másik a 
II. számú orvosi rendelő. Az utóbbit 
február 20-a körül át kell adni. Én 
úgy látom, hogy jól halad a beruházás, 
készen lesz. A kerékpárút pedig eléggé 
bürokratikus, de én bízom benne, hogy 

március 30-ig el tudjuk kezdeni azt is. 
Az EFOP pályázatokkal küszködünk, 
kérni fogunk egy fél éves hosszabbítást.

Van egy másik TOP pályázat, ami 
Tiszakécske-Lakitelek-Nyárlőrinc és 
Alpár részételével megy, én azt gondo-
lom, hogy elég sok rendezvényt tudtunk 
ebből finanszírozni. Ami egy kicsit 
negatív élmény, az a Modern Falvak 
Program, ott 7-8 pályázatunk volt, ebből 
csak 3 nyert. Az elsőt orvosi műszerekre 
tudtuk fordítani, a második kettőnél is 

csak feltételekkel nyertünk, így csak az 
Újfalusi temetőnél lehet megcsinálni 
az urnafalat, az Alpárinál már nem. 
Úgy gondolom többi feladatunkat is jó 
elláttuk a 2019-es évben. Igyekeztünk a 
virágos település feltételeknek is meg-
felelni, ott nem nyertünk, de ebben az 
évben még virágosabbá kell tenni a 
községet, ezt is tűztem ki célul, hogy 
erre egy klubot vagy egyesületet kellene 
csinálni.

Folytatás a 2. oldalon.

Színvonalas produkciókkal zárult az 
év          7. oldal

Karácsonyi koncert
10. oldal

Iskolások adventi vására
6. oldal
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Óévi összegző, újévi köszöntő
Interjú dr. Vancsura István polgármesterrel

Folytatás az első oldalról.
- Milyen feladatoknak kell eleget 

tenni a 2020-as évben? 
- Részint már említettem, hogy a II. 

számú rendelő és a kerékpárút pályá-
zatoknak eleget kell tennünk. Nagyon 
bízom benne, hogy a nagyon régi 
problémánk, a „bokrosi út”: 4501-es és 
4502-es utak rendbe tétele is meg fog 
oldódni, mert a 4501-est már tavaly meg 
kellett volna csinálni, mert a tavaly előtti 
kormányhatározatban benne volt ez az 
út is, csak rájöttek, hogy nincsenek meg 
a tervei és újra kellett terveztetni, de 
értesüléseim szerint azok is kész van-
nak. Ha megoldódnak ezek, akkor úgy 
gondolom, hogy nagyon sokat lépünk 
előre. Új ciklus kezdődött, a válasz-
tások kimenetele mindenki számára – 
számomra is – bizonytalan volt, én azért 
indultam, mert azt láttam, hogy nagyon 
sok feladat maradt, amit meg kell oldani 
és úgy gondoltam, ha kapok bizalmat és a 
korábbi testület jó része is, akkor tudjuk 
ezeket tovább vinni. Hála Istennek így 
történt, két új tag került be a testületbe. 
Rövidesen el kell készíteni a gazdálkodá-
si tervet, ugyan erre a törvény 6 hónapot 
ad, de én sürgetném, hogy minél hamar-
abb legyen meg az, éves, majd havi 
bontásra, hogy követni tudjuk, hogy mit 
szeretnénk megcsinálni. Mert rengeteg 
feladat van még: a belterületi utak, 
külterületi utak is várnak felújításra, de 
az, hogy tudunk erre pénzt keríteni, az a 

megoldandó feladat. Az biztos, hogy meg 
kell csinálni őket. Önkormányzati alapfe-
ladatok közé tartozik a helybeli utak, viz-
esárkok, a vízfolyások rendbe tétele. Az 
intézményeknél a költségvetést még nem 
látom, de az évek során azt tapasztalom, 
hogy nem sokkal kell az intézményekhez 
hozzájárulni az Önkormányzatnak. Az 
Óvodánál a hét csoport miatt valószínű, 
hogy kell pluszt hozzátenni. Nagyon 
szeretném, ha két településüzemeltető 
lenne az Önkormányzatnál, az egyiknek 
az lenne a feladata, hogy a külterületi 
utakat és mezőgazdaságot felügyelje, a 
másiknak pedig a belterület koordinálá-
sa. A képviselő-testület azt mondta, 
hogy várjuk meg a költségvetést ezzel. 
Ugyanakkor a közfoglalkoztatottak száma 
is csökken, egyértelműen kevesebben 
leszünk, viszont a feladat attól megmarad. 
Szeretném, hogy a kertészkedés egy kicsit 
előrébb tartana, gazdálkodni kellene azzal 
a vagyonnal, amilye van az önkormány-
zatnak, ami hasznot hozó vagyon legyen, 
ami működőképes, és a föld az. Újfalunak 
ígértem, hogy egy kicsit virágosabb lesz, 
elsősorban a Rákóczi utca van tervbe 
véve, ezután jön a többi. Az elhagyott 
házak környékét is rendbe próbáljuk 
tenni, az utcatáblákat, házszámtáblákat 
pótolni kell. Az útpadkákat akarjuk leg-
yalulni, az is több hónapos munka. Az 
óvodában szeretném elérni, hogy ne 
melegítő, hanem főzőkonyha legyen, 
hogy a gyerekek az életkoruknak megfe-

lelő táplálékot egyenek. Az idén Taricska 
doktor úr rendelőjében a mosdók is felú-
jításra kerülnek, ez is pályázati pénzből 
fog megvalósulni. A szolgálati lakásokat 
meg szeretnénk többszörözni, az épületek 
felújítása folyamatban van. A fogorvosi 
rendelés helyzete bonyolult, keressük a 
megoldást a lehető leggyorsabban, sajnos 
fogorvoshiány van, aki korábban itt 
praktizált elköltözött. A rendezvényeket 
tekintve ebben az évben kiemelt fon-
tosságú lesz a Trianoni megemlékezés, 
melynek idén van a 100. évfordulója. A 
karácsonyi kulturális évadzárón fellépő 
Kovács Nóri énekesnőt szeretnénk 
meghívni erre a megemlékezésre. Bizony 
több problémánk is van amiről beszélni 
kell, hogy azokat reméljük hamarosan 
tudjuk orvosolni. Az egyik ilyen az, 
hogy lassan 1 éve nincs főkönyvelő-
je a Hivatalnak, ezt Szentkirállyal old-
juk meg. Azóta pályáztatjuk az állást, 
nincs jelentkező rá. Ugyanígy vagyunk a 
Gondozási Központtal, ott is helyettessel 
oldjuk meg. Szintén ez a helyzet a Család 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál, az is hely-
ettesítéssel van megoldva. Egyik helyre 
sincs jelentkező. Az Önkormányzathoz 
pedig nem találunk gépészt.  A Holt-
Tisza ügyében fel kell venni a kapcsolatot 
a tiszasasi új polgármesterrel, hogy fel 
tudjunk készülni a 2021-es évre. Bízom 
benne, hogy minden kitűzött feladatot 
sikerül megvalósítanunk ebben az esz-
tendőben!

Tündérrózsa Óvoda Mikulásbál 
Ebben a nevelési évben is megrende-

zésre került, immáron hatodik alkalom-
mal, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda jótékonysági bálja: a Mikulásbál. 
Az december 7-i esemény helyszínét ez-
úttal is a Művelődési Ház biztosította.

A nagy terem piros-fehér csillogó, 
ünnepi köntösben fogadta a bálozókat. 
A résztvevőket Kiss Mária óvodavezető 
a Mikulás levelével köszöntötte. Almá-
si-Szabóné Kurali Eszter, az óvoda szülői 
közösségének elnöke nyitóbeszédében 
köszönetet nyilvánított mindenkinek, aki 
a Mikulásbál létrejöttét és ezáltal az in-
tézményt támogatta, majd ismertette az 
est programját. Folytatás a következő ol-
dalon.
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Ezután a gyerekekhez megérkezett a 
Mikulás, akik harsány és jókedvű ének-
léssel, verseléssel fogadták, ezt a nagy-
szakállú sok szaloncukorral jutalmazta. 
Ez alkalommal a műsort az óvoda által 
hívott Rolando bűvész szolgáltatta. Hu-
moros, stand up stílusú előadásával fel-
szabadult hangulatot és jókedvet hozott 
a terembe.  A színpadi műsort követően 

kártyatrükkökkel szórakoztatta az asztal-
társaságokat.

A vacsorát követően Dj Kopi és 
Varga Zsolt szolgáltatta a zenét. A tom-
bolasorsolásra éjfélkor került sor.  A 
Mikulásbál ideje alatt az est élménye-
inek megörökítésére az előtérben ki-
alakított karácsonyi ablakot és ünnepi 
szobarészletet megjelenítő fotósarok-

ban volt lehetőség. A fotókat készítette 
és előhívta Pásztorné Halász Orsolya és 
Pásztor Gyula.

Itt is szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjunk mind-
azoknak, akik a Mikulásbált és ezzel a 
Tündérrózsa Óvodába járó gyermekeket 
támogatták. (A részletes névsor az intéz-
mény honlapján olvasható.)

Ünnepi műsor az óvodában  

Az ünnep várása mindig egy tit-
kokkal, varázslatokkal teli időszak. 

Óvodánkban is minden napra jutott a 
gyerekek számára kisebb-nagyobb meg-

lepetés a karácsonyvárás időszakában.
December 18-án a délelőtti órákban 

csillogó szemű gyerekekkel telt meg 
az óvoda tornaterme. Izgatottan várták 
a Nagyközségi Önkormányzat jóvoltá-
ból megrendezésre kerülő gyermekmű-
sort Kalap Jakab közreműködésében. 
Az interaktív, zenés előadás teljesen 
lenyűgözte a gyerekeket. A műsor so-
rán gyereknyelven, játékosan, sok-sok 
humorral fűszerezve ismerkedhettünk 
meg az őshonos magyar kutyafajták-
kal. Bemutatásra került a kuvasz, puli, 
pumi, magyar agár, komondor, kuvasz, 
vizsla. Az előadás elérte célját, a mesén, 
a szórakoztatáson túl olyan hasznos is-
mereteket közvetített a gyerekek felé, 
melyek tudásukat, állatokról szerzett 
ismereteiket is gazdagították. Mindezt 
az ünnepvárás, a Karácsony hangulatát 
megteremtve közvetítette a gyerekek 
felé, akik kitörő örömmel, elragadtatás-
sal fogadták azt.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ ISKOLÁBAN
Az adventi koszorú négy gyertyája 

az adventi időszak négy vasárnapját 
jelképezi. A keresztény hagyomány 
szerint a koszorún három lila és egy 
rózsaszín gyertya áll, amelyek a kö-
vetkezőket szimbolizálják: hit, re-
mény, szeretet, öröm.

Advent első, második, és negyedik 
vasárnapján lila gyertyát, a harmadi-
kon rózsaszínt gyújtunk meg.

Elődeink azt tartották, hogy az 
advent négy hetében mintegy pró-
batételként négy különböző tu-
lajdonságot kell megerősítenünk 
magunkban. Ezek a következők: 

igazságosság (hit), mértékletesség 
(remény), bátorság (öröm) és böl-
csesség (szeretet).

Iskolánk tanulói is meggyújtották 
az adventi időszak négy gyertyáját, 
amelynek minden alkalmát ünnepi 
versek, énekek, táncok tettek az alka-
lomhoz méltóvá.

- Első gyertya meggyújtásának 
ideje: december 2. Műsor résztvevői: 
2. b tanulói és az iskola énekkara (Fel-
készítők: Szőke Éva és Ürmösné Csá-
nyi Éva tanárnők).

- Második gyertya meggyújtásá-
nak ideje: december 9. Műsor résztve-

vői: 1.a tanulói (Felkészítők: Novák 
Lászlóné és Bartáné Füle Bianka ta-
nárnők).

- Harmadik gyertya meggyújtá-
sának ideje: december 16. Műsor 
résztvevői: 4. b tanulói és az iskola 
énekkara (Felkészítők: Tóthné Má-
tyus Mónika és Szőke Éva tanár-
nők).

- Negyedik gyertya meggyújtá-
sának ideje: december 19. Műsor 
résztvevői: 4. a tanulói és Deli Ren-
áta tanárnő (Felkészítő: Somodi Ida 
tanárnő).

Ürmösné Csányi Éva



4. ol dal                                                              2020. január

DÖK MIKULÁS
2019. december 6-án péntek 

reggel az iskolába mikulássap-
kában, mikuláshoz kapcsolódó 
fejdíszekben, mikulásos zokni-
ban érkező tanulók édességjuta-
lomban részesültek a DÖK Mi-
kulásától és krampuszaitól! 

Nagyon sikeres volt a prog-
ram, rengeteg mikulássapkás, 
„rénszarvasagancsos” tanuló ér-
kezett reggel!!

Jó volt látni, az udvaron reg-
gel a sok gyermek örömét!!

DÖK diszkó
2019. december 5-én csütörtö-

kön délután, a diákönkormányzat 
tanulótagjai és tanársegítői szer-
vezésében DÖK Mikulás diszkót 
rendeztünk, melyen iskolánk alsó 
és felső évfolyamos  tanulói vettek 
részt. A limbózás szaloncukorért 
minden évben várva-várt része a 
diszkónak a gyerekek részéről. 
A tánc,a zene, és a kikapcsolódás 
kapta a fő szerepet ezen a délutá-
non. A tanulók nagyon jól érezték 
magukat a programon.

Megyei Diákparlament
2019. november 12-én, Me-

gyei Diákparlamenten vettem 
részt Kiskunhalason iskolánk 
diákönkormányzatát képviselve, 
Kalmárné Palásti Mónika diá-
könkormányzatunkat segítő pe-
dagógus kíséretében. 

Az ülésen a diákönkormány-
zatok országos vezetője ismertet-
te az eddig elért eredményeiket  
és felsorolta a még megvalósítás-
ra váró célokat. Ezek után vitafó-
rumra és beszélgetésre került sor, 

ahol a jelenlévő tanulók a saját  
iskolájukban felmerülő gondjaik-
ról, kéréseikről felszólalásokban 
beszéltek. Ezeket jegyzőkönyv-
ben rögzítették az ülés vezetői és 
továbbították a megfelelő szer-
vek felé. 

Következő napirendként a 
feladatunk az volt,  hogy meg-
válasszuk azok közül a diákok 
közül, akik jelöltették magukat  
az Országos Diákönkormányzat 
tagjelöltjei közé a 16 fő tagot. A 

jelöltek röviden bemutatkoztak, 
ezek után a szavazatainkat egy 
ládikóba dobtuk. A szavazás után 
egy rövid szünet következett, 
mely alatt a szavazatokat összesí-
tették. Kihírdették az eredményt.   

A 21 jelentkező közül a meg-
választott 16 diák feladata az volt, 
hogy maguk közül 3 tagot válasz-
szanak, akik részt vehettek majd 
az Országos Diákparlamenten.

Tóth Enikő 
Diákönkormányzat elnöke
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Karácsonyi ünnepség
„Szeress csupán azért: – Jól esik szeret-
ni, csodás emlékeket szívben rejtegetni! 
Az érzés-darabok örök ajándékok, szívet 
melengető, vidító szándékok.” 
(Aranyosi Ervin)

2019-es év karácsonyi műsorának 
szervezését ezen gondolatok inspirálták. 
A műsorban közreműködő diákok és 
pedagógusok olyan céllal készítették a 
műsort, hogy mindenki tudjon belőle ma-
gával vinni egy érzés - darabkát, egy em-
léket, mellyel szebbé varázsolhatja az ün-
nepet. Egy édesanya történetén keresztül 
kelt életre a mese, mely arról szólt, hogy 
mióta van csillag a karácsonyfa csúcsán. 
Az erdő komor, öreg fenyőfáinak életét 
egy csintalan csillagocska tette izgalma-
sabbá, aki leesett az égről és a fák segítsé-
gét kérte a visszajutáshoz.

Sajnos nem tudtak rajta segíteni, így 
megpróbálták a fenyőfák vidám táncuk-
kal jobb kedvre deríteni a kis csellen-
gőt, ami annyira jól sikerült, hogy tár-
sai megirigyelték és leugrottak hozzá a 
földre. Azóta minden évben más és más 
csillag kerül a fenyőfák csúcsára, ünne-
pi díszbe öltöztetve őket, megteremtve 
a karácsony meghitt hangulatát. A mese 
közben vidám táncokat láthattak a jelen-
lévők. A zárókép során gyerekek és fel-
készítő tanáraik körülölelték a nézőket, 
akik közül sokaknak már könny csillogott 
a szemében, és együtt énekelték Zámbó 
Jimmy Harang szól a kisfaludban című 
gyönyörű dalának refrénjét: 
 „Gyújtsál egy gyertyát,
ha leszáll a csendes éj,

mondj el egy imát
a sok szegény emberért!
A szeretet ünnepe,
hidd el, csak így lesz szép!
Áldását szórja rád majd az éj.

Gyújtsál egy gyertyát,
ha leszáll a csendes éj,
mondj el egy imát
a sok szegény emberért!
A szeretet ünnepe,
hidd el, csak így lesz szép!
Béke hull rád Karácsony éjjelén.”

A jelenet előadásában több osztály 
tanulói, valamint egy tanító néni is részt 
vett. A csintalan csillagocskát Csernák 
Emese 2.b osztályos tanuló játszotta, tár-
sát Kacziba Luca 3. b osztályos tanuló 
személyesítette meg. Az édesanyát Ba-
gányné Csányi Emese tanítónő, a kislá-
nyát Mizere Izabella játszotta. A komor, 

öreg fenyőfát Hekkel Benjamin, társait a 
8.a osztály tanulói személyesítették meg. 
A hóember Boros János 8. a osztályos ta-
nuló volt. A 3. a és 3. b osztály tanulói az 
„ Ember, ember, december” , valamint a 
csillagok és a favágók táncát mutatták be, 
és hóembert is építettek. A 7. évfolyamos 
lányok a fenyőfák pom-pomos táncát, és 
a 6.b és a 8.b osztályos lányok a karácso-
nyi rock and rollt táncolták. A 6.b osztály 
tanulói csodaszép, leplekkel bemutatott 
koreográfiájukkal varázsolták el a közön-
séget. A műsor zárásaként Málits Tamara 
6.b osztályos tanuló mondta el Aranyosi 
Ervin Karácsony alkalmából című ver-
sét. Közreműködött az énekkar Szőke 
Éva vezetésével. A hangosításban Kere-
kes András nyújtott segítséget. A műsor 
szervezői voltak: Ivicz Lázárné, Bodor 
Melinda, Vámos Vivien, Bondár Enikő és 
Ivicz Lázár.  

Mesemondó verseny
A Kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár által 
szervezett „Egetlátó Mesefa” 
mesemondó versenyen Cser-
nák Emese 2. a osztályos tanu-
lónk nagy-szerű eredményt ért 
el.

Az elődöntőből való tovább-
jutást követően, a 2019. no-
vember 29-ei döntőben a Hetet 
egy csapásra népmese népies 
előadásával elvarázsolta a zsű-
rit. 

A 11 döntőbe jutott, 1-4. osz-
tályos versenyző közül az elő-
kelő 2. helyezést érte el. Emese 
sok dicséretet kapott a verseny 
zsűritagjaitól az eredményhir-
detés során. Felkészítője édes-
anyja: Csernákné Medek Bri-
gitta és tanítónénije: Kalmárné 
Palásti Mónika volt.

Gratulálunk neki a remek 
eredményhez!ű

Kalmárné Palásti Mónika

„Válts egy
csokit mosolyra”
adománygyűjtés

A Szent Ágota Alapítvány karácso-
nyi adománygyűjtésében iskolánk 
is részt vett, hogy egy kis mosolyt 
csalhassunk a szülők, család nél-
kül maradt gyermekek arcára. Sok 
csokoládé, játék, könyv, plüss gyűlt 
össze. Köszönjük a felajánlásokat 
mindazon tanulóknak, szüleiknek 
és pedagógusoknak akik adománya-
ik-kal örömet okoztak karácsonyra a 
gyermekeknek!

Kalmárné Palásti Mónika
adománygyűjtést koordináló

pedagógus
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Decemberben családja és lakótársai körében ünnepelte 90. születésnapját Kondor 
Kálmánné Terka néni a Pax Otthonban.  Az ünnepségen részt vett dr. Vancsura István 
polgármester és dr. Menyhárt Anett jegyző asszony, akik virággal, emléklappal, és 
szívből jövő jókívánságaikkal köszöntötték az ünnepeltet.

90 évest köszöntöttek

Köszönet és Hála
a PAX Otthon Lakóitól

Szeretnénk kifejezni köszönetünket 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
közösségének, a Szent Benedek Leányai 
Társaságnak, Baranyi Jánosnak és kedves 
párjának, valamint Toldi Zsuzsa tanárnő-
nek és írónőnek a szeretetteljes kapcsola-
tért az együttműködésért, a munkájukért, 
amivel rendszeresen mosolyt és napfényt 
hoztak a lakóink hétköznapjaiba, em-
lékezetes pillanatokat, perceket hagyva 
maguk után, ami éltető erőt jelentett szá-
mukra.

Idősek és a gyerekek egyaránt örültek 
és élvezték ezeket az együttléteket, me-
lyeken keresztül megismerték egymást, 
és a generációk közötti kapcsolat is épült.

Ismeretlen szerzőtől való rövid idézet 
híven tükrözi mind azt, amit jelentenek 
ezek a találkozások: „Ha csak egy apró 
örömet szerzel, érzed, hogy máris több 
vagy ezzel. Mert másnak egy világot je-
lenthet.”
„Nem tudom neked adni a napot, de tu-
dok adni egy pillanatot,
Mikor megállíthatod a rohanó időt, kisza-
kítva belőle minden erőt.
Nem tudom a napot neked adni, sugará-
val meleget árasztani,
De elküldöm neked szívem melegét, ál-
dásként, küldöm, legyen tiéd.”

Ezúton kívánunk MINDENKINEK 
Szeretetteljes békés boldog újévet! 

ISKOLÁSOK ADVENTI VÁSÁRA

Karácsony időszakában 4. alkalom-
mal került megrendezésre az Árpád Feje-
delem Általános Iskola Szülői Közössége 
szervezésében az Adventi vásár, mely 
rendezvényen szinte az összes osztály 
képviseltette magát. A jeles alkalomnak 
- melyen az osztályok bővíthették kasszá-
jukat - ismételten a Piac épülete biztosí-
tott helyet.

Ahogy azt ez elmúlt években meg-
szokhattuk, hatalmas volt a kínálat, és 
nagy örömünkre szolgálva a kereslet is. 
A szülők időt és energiát nem sajnálva 
süteményeket, díszeket-ajándéktárgyakat 
készítettek, valamint a helyszínen meleg 
ételt és italt szolgáltattak. Az idei évben 
a kreativitás kiemelkedő volt, hisz lufiból 
figurák születtek, fából szarvasok, cukor-

kákból ötletes ajándékok, sőt a sokszínű 
étel-ital kínálatban még vattacukrot is 
kaphattunk. Az est hangulatát emelte, 
hogy a Mikulás is tiszteletét tette.

Elmondhatjuk, hogy ismételten öröm 
a vásár létrejötte, nem csak a befolyt ösz-
szeg miatt, hanem azért, mert a szülők 
összefogását, egységét erősítette, melyre 
a tanév során mindig nagy szükség van.   

Ezúton mondok köszönetet mindazon 
személyeknek, akik háttérmunkájukkal 
támogatták, hogy a rendezvény megva-
lósulhasson, a résztvevőknek, hogy vá-
sárlásaikkal támogatták az osztályokat, 
a szülőknek pedig külön, hisz ismételten 
megmutatták, hogy együtt nagyot tudnak 
alkotni.

Kovács Annamária SZK elnök

A Tiszaalpári Nagyközségi Önkormány-
zat szervezésében került minden év végén 
megrendezésre a kulturális évadzáró elneve-
zésű program, ahol Tiszaalpár intézményei, 
civil szervezetei mutatnak be válogatást mun-
káikból. A rendezvényen az idei évben is kép-
viseltette magát iskolánk magas színvonalú 
produkciókkal.  Vései Vanessza 2. osztályos 
tanuló karácsonyi verset szavalt. Felkészítő-
je: Ürmösné Csányi Éva. Az énekkar Szőke 
Éva tanárnő irányításával karácsonyi dal-
csokrot adott elő. Az 1. a osztály vidám hópi-
he táncot mutatott be a színpadon, felkészítő-
ik: Novák Lászlóné és Bartháné Füle Bianka 
tanító nénik voltak. A 4. a osztály tanulói a 
Legyen hó című dalt énekelték el és kísérték 
ötletes mozgással. Majd Patai Ádám szintén 
4. a osztályos tanuló szórakoztatta a közön-
séget, a Fenyőfák alatt című dalt énekelte el 
gyönyörűen. Felkészítők: Kozmáné László 
Zsuzsanna és Somodi Ida. Az egész estés ren-
dezvény alatt iskolánk pedagógusa, Bondár 
Enikő látta el a konferáló szerepét. 

Kulturális évadzáró
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Színvonalas produkciókkal zárult az év

Településünk karácsonyi ünnepségét, 
a Kulturális évadzárót és Idősek Kará-
csonyát december 13-án rendezték meg 
a Művelődési Házban. Az eseményre 
kicsik, s nagyok is izgatottan érkeztek, 
a Művelődési Ház nagyterme zsúfolásig 
megtelt. Minden fellépő lelkesen várta, 
hogy színpadra állhasson. 

Az ünnepséget dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg, 
a délután folyamán Bondár Enikő, az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola peda-
gógusa konferált. A színpadon először a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Tengelice csoportjának tagjait láthattuk. 
Ezt követően az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolai tanulóinak műsorával kerül-

hettünk karácsonyi hangulatba. Később a 
három nyugdíjas klub: az Árpád Nyugdí-
jas Klub „A négy gyertya” történetével, 
a Nyugdíjas Baráti Kör country tánccal, 
valamint a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
tagjai „A kicsi kéz” meséjével léptek a 
pódiumra.  A program következő blokk-
jában a Jövőnkért Néptáncegyüttes tagjai 
csillogtatták meg tehetségüket a Műve-
lődési Ház színpadán. Utánuk a Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola 
tiszaalpári növendékei is bemutatkoztak, 
előbb egyéni hangszeres produkciókat, 
majd karácsonyi énekeket hallgathattunk 
meg tőlük.  A program végéhez közeledve 
léptek színpadra a Bársony Mihály Nép-
dalkör tagjai, akik ünnepi műsorukban 

hangszeres kísérettel adtak elő tradicio-
nális karácsonyi dalokat.

 Minden esztendőben van egy „sztár-
fellépője” a rendezvénynek, 2019-ben 
Kovács Nóri énekesnő volt az esemény 
kiemelt szereplője. Aki a népzene és vi-
lágzene műfajának egyik legismertebb, 
szakmailag is elismert előadója, több 
mint harminc lemezen közreműködött 
és 13 szóló albuma jelent meg.  Nevéhez 
fűződik a Magyarország Imázs-dal, Re-
pülj madár. A mostani koncertjén betlehe-
mi dalokat énekelt a közönségnek párat-
lan sikerrel. 

Az eseményt állófogadás zárta, ame-
lyen ezúttal is „ünnepi rétest” fogyaszt-
hattak a jelenlévők. 

BABAKIÁLLÍTÁS 2019
2019. december 13-án került 

megrendezésre a harmadik Ba-
bakiállítás a Tiszaalpári Alkotó 
Kezek Egyesület és Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának 
szervezésében. A Művelődési 
Ház kamaratermében berendezett 
kiállítást dr. Menyhárt Anett, Ti-
szaalpár jegyzője nyitotta meg. 
A tárlaton Török Józsefné helyi 
magánygyűjtő egyedi, sorszámo-
zott babái kerültek bemutatásra. A 
közel 80 babából álló kiállításon 
olyan különlegességek is helyt 
kaptak, mint például a Diana 
walesi hercegnőről, vagy a Kis-
asszonyok c. regény, majd film 
főszereplőiről mintázott darabok. 

A gyűjtő el-
mesélte, hogy 
az itt látható 
darabok csak 
töredéke a 
több, mint 300 
darabból álló 
kol lekciójá -
nak, amelyet 
több mint 25 
év alatt gyűlt 
össze. Török 
Józsefné a ki-
állításon azt 
is megemlítette, hogy személyes 
kedvencei az oncrown babák, 
amelyek kb. 1 méter magasak, 
porcelán fejüket pedig kézzel 

festik, ettől válva igazi karakter-
ré. Ismerősei is mindig egy ilyen 
ajándékkal lepik meg a jeles al-
kalmak során.  A kiállítás decem-
ber 23-ig volt megtekinthető.
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December 15-én évadzáró mu-
latság keretében búcsúztatták el a 
2019-es évet az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub tagjai. Először Szil-
ágyi Ferenc, a klub helyettes veze-
tője köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd ismertette azokat az eseménye-
ket, amelyek a klub életében jelentős 
szerepeket játszottak az előző esz-
tendőben. 

A beszámolóból megtudhattuk, 
hogy élményekben gazdag év volt 
2019, szinte minden hónap tartogatott 
valamilyen jeles eseményt. Ilyen volt 
az a meghívás februárban, amelyen 
együtt ünnepelték a szomszédos tele-
pülésen a Bokrosi Nyugdíjas Egyesü-
let fennállásának 35. évfordulóját. E 
hónapban még kiskunfélegyházi kár-
tyacsatában és városföldi farsangon is 
jól érezhették magukat a klub tagjai. 
Március is eseményekben bővelke-
dett, ezúttal a klub vezetői látták ven-
dégül a bokrosiakat, hogy együtt ün-
nepeljék meg a farsangot. A hónapban 
tartottak még egy közös Nő és Férfi-
napot, valamint a solti Ki Mit Tud-on 
vers kategóriában első, humorban a 
második helyet is sikerült megsze-
reznie a klub tagjainak. Májusban a 
kecskeméti tekeversenyen, valamint 
a lakiteleki vendégségben mulatták 
együtt az időt a nyugdíjasok, akik a 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub szerve-
zésében „itthon” együtt ünnepeltek a 
Baráti Kör tagjaival a majálison, Új-
falun. Júniusban a városföldi csapat 
volt a klub vendége. A nyári pihenő 
után szeptember és október hónapok 
is programokban (kirándulások, va-
csorás összejövetelek) bővelkedtek. 
Az év utolsó havában Mikulás napi 
tekeversenyen zsebeltek be díjakat a 
hölgyek, s urak is. Az év végén a helyi 
és környékbeli rendezvényeken más 
klubok tagjaival együtt készültek az 
adventi időszakban a karácsony eljö-
vetelére. 

Az évadzáró összejövetel ünnepi 
műsorában először Kovács Sándorné 
üdvözölte a megjelenteket egy vers-
sel.  Ezt követően az Árpád Nyugdí-
jas Klub táncosai palotást mutattak be 

a Művelődési Ház színpadán. A tánc 
végén a hölgyek egy-egy szál sárga 
rózsát adtak át Kiss Jánosnénak, aki 
a segítségükre volt a koreográfia el-
sajátításában. Végül Szilágyi Ferenc 
ajándékozta meg a klubvezetőt, ezzel 
megköszönve áldozatos munkáját. A 
táncos produkciók sora ekkor még 
nem ért véget a színpadon, megjelen-
tek a Kiskunfélegyházi Béke Nyugd-
jías Klub tagjai, akik produkciójukkal 
mosolyt csaltak a vendégek arcára. 
Később Balogh Károlyné előadásában 
hallgathattunk meg egy ünnepi verset. 
A tánccsoport mellé csatlakozott Ko-
vács Sándor, aki citerán kísérte a höl-
gyeket, akik ünnepi dalokat énekeltek 

a színpadon.  Egy kis technikai szü-
net után ismét a pódiumon láthattuk 
Kiss Jánosnét, Kása Andrásnét, Kása 
Sándornét, Balogh Károlynét, Kovács 
Sándornét, valamint Franca Károly-
nét, akik a négy gyertya történetét 
adták elő. A műsor zárásaként Ady 
Endre Karácsony című versét hallgat-
hattuk meg Kása Andrásnétól. 

 A fellépéseket követően a vezető-
ség egy-egy ajándékkal köszönte meg 
a támogatóknak az előző évi segít-
ségnyújtásukat.  Ezt követően jó han-
gulatú vacsorával, tombola húzással, 
valamint késő estig tartó mulatozás-
sal zárta az évet az Árpád Nyugdíjas 
Klub.

Évadzáró mulatság az Árpád Nyugdíjas Klubban
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Nyugdíjas Baráti Kör búcsúja az ÓÉVTŐL
„Az Óesztendő menni készül, aztán 

veszi a kalapját és áttáncolja velünk vég-
ső napját!”

Hagyománnyá vált már évek óta ná-
lunk is, hogy búcsút veszünk az Óesz-
tendőtől, dallal, tánccal, zeneszóval. A 
Művelődési Házban nagy sürgés-forgás 
volt már reggel óta, hogy szépen díszített 
asztalok várják az esti vendégsereget. Az 
ajtóban a gyülekezőket este a férfiak me-
leg szeretettel és egy kis köszöntő itóká-
val várták. Hamarosan elkezdődött a záró 
ünnep. Fricskáné Jolika köszöntötte a je-
lenlévőket, elsőként dr. Vancsura István 
polgármestert és dr. Csernus Tibor alpol-
gármestert, a többi klubok képviselőit, és 
nem utolsó sorban a Baráti Körünk tag-
jait.  Majd néma felállással emlékeztünk 
azokra a tagjainkra, akik 2019-ben távoz-
tak az égi mezőkre. Ezután Jolika össze-
foglalta, hogy volt sok jó emlék, volt elég 
öröm, mesés szeretethető feledhetetlen 
emlékek. Kirándulások, részvételek kö-
zösségi eseményeken, fellépésekkel az 
események színvonalának emelése, Ti-
sza-parti eszem-iszom. Tiszakürti, laki-
teleki barátainkkal közös, jó hangulatú 
összejöveteleink. Sportversenyeken való 
részvételeink. Például tekézésben a 
„fiúk” 3., a „lányok” 4. helyezést értek el. 
Gratulálunk! Baráti Körünkből Németh 
Gyuri Jakupcsek TV műsorában szere-
pelt „hangszereivel”. Budapesten magyar 
nóta éneklésben 85 fellépő közül ELSŐ 
helyen végzett Czeglédi Laci barátunk, s 
ezért kétszer felléphet énekesként a 100 
tagú cigányzenekarral.

A sok-sok emlék és szereplés sorolása 
után Jolika ajándékkal, név szerint kö-
szöntötte azokat a társainkat, akik sokat 
segítenek főzésben, terítésben, mosoga-
tásban, mosásban, takarításban, felszol-
gálásban, szervezésben, hír közlésében, 
zene szolgáltatásában. Mondhatom, ez a 
figyelmesség mindannyiunknak nagyon 
jól esett. Ezután Kálmán Pali - aki Joli-
ka helyettese – vette át a szót és konfe-
rálta be egy-egy kis viccel fűszerezve a 
fellépőket. Jöttek a mindig látványosan 
szépen táncoló pompon lányaink, a va-
rázslók, akik mindig jó hangulatot terem-
tenek. Kovács Olívia (Feketéné Marika 
unokája) mazsorettként szórakoztatott 
bennünket. Németh Gyuri versfaragónk 
vidám versein nevettünk. Majd jött a 
csodálatos hangú Czeglédi Laci, aki Ba-
ranyi és Baranyi zenei kíséretével igazi 
szilveszteri hangulatot teremtett a nóta-

csokrával. Elcsendesültünk! A Himnusz 
eléneklése után, felszolgálták a finom va-
csorát. Egy koccintás és mi neki láttunk 
az evésnek. Ilyenkor a csend tölti be a 
szívet, lelket, s mi magyarosan szó nél-
kül fogyasztottuk el a finom falatokat. Az 
asztalra felkerültek a mosolygós sütemé-
nyek. Illatukkal, ízükkel és szépségükkel 
is az evés bűnbeesésére csábítottak. Hal-
kan szólt a zene, de talpunk már bizsereg-
ni kezdett a Baranyi zenekar zenéjére és 
Czeglédi Laci táncba csalogató nótáira. 
Kezdődött is a mulatás. Folyt a nótázás, 
s aki már a táncot nem bírta szusszal az 
az asztalnál vitatta meg az év eseménye-
it barátaival. Gyorsan telnek a percek, az 
órák ilyenkor. Eszegettünk, iszogattunk, 
énekeltünk, fáradt lábainkba életet lehel-
tünk és táncoltunk. Így jött el a várva-várt 
ÚJ ÉV köszöntése. Hagyományos, pezs-

gődurrantás jelezte, hogy magunk mögött 
hagytunk egy évet. Poharainkat össze-
csendítve kívántunk egymásnak Boldog 
Új Évet! Kívántuk, hogy egy év múlva 
is találkozhassunk újra itt. Köszönjük 
Fricskáné Jolikának és Kálmán Palinak 
a kitartó szervező munkájukat, amit a 
Baráti Körünkért tettek. Aranyosi Ervin 
Újévi szonettjével búcsúzunk az óévtől. 
köszöntve az újat. „Minden új év csak 
egy újabb lépés utadon, mit itt jársz lent 
a Földön. Kísérjen öröm és ne legyen kí-
sértés! Lásd át a jövőt a még takaró ködön 
is. Legyen minden megélt perc és óra cso-
dálatos, mint Teremtőd léthez megadott 
neked!” 

Minden kedves olvasónknak kívánja 
a Nyugdíjas Baráti Kör nevében ezeket a 
jókívánságokat:

Szederkényi Zoltánné Ceni
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e havi régi újságcikkeket idéző 
rovatunk témája kapcsolódik a közel-
múltban Molnár Péter által megrende-
zett fotós vetítéshez. A cikk 1964-ben 
a Petőfi Népében jelent meg, címe: 
„Darumadár Alpáron”

A daru Japánban az újév jelképe is 
egyben, Kínában pedig a hosszú élet, a 
szerencse, a becsület, a hűség és béke 
jelképe. Ezzel a daruval kívánok most 
boldog újévet minden kedves olvasó-
nak:

„1948-ban sérült szárnnyal került 
Alpárra, a Dózsa György utca 53. szá-
mú ház kertjébe a régi magyar tájak 
jellegzetes madárfejedelme, a daru. Ti-
zenhat éve barátkozik az emberekkel. 
Gazdájától, Bakos Imrétől kézből el-
fogadja az ennivalót. Előbb a padlásra 
csukták fel, de minden egérlyukba be-
dugta hosszú csőrét, és majd mindent 
megeszik, de legkedvesebb csemegéje 
az egér. Éjjel, amikor nagy magasság-
ban elhúz Alpár felett a darvak csapa-
ta, búsan krugat, irigyli szabad társait.”

    Zsigó Ferenc

ALPÁR 
ANNO:

Jótékonysági ebéd a piacon
December 21-én jótékonysági ebédet 

szerveztek településünkön, melynek kere-
tében közel 300 adag étel került kiosztás-
ra. Az ebédhez szükséges alapanyag egy 
részét- a vaddisznó húst - az Alpári Tisza 
Vadásztársaság ajánlotta fel, majd ebből 
készítették el a Konyha dolgozói az ünne-
pi menüt. A Konyha munkatársai az ebéd 
kiosztásában is szerepet vállaltak, aján-
dékcsomagként narancs és szaloncukor is 
dukált az étel mellé. Akik a helyszínen fo-
gyasztották el ebédjüket meghallgathat-
ták Asharti Szabó Andrea koncertjét, aki 
zenés előadásával fokozta az ünnepi han-
gulatot. A rendezvény sikeres lebonyolí-

tásához és az ehhez szükséges anyagi és 
személyi feltételek megteremtésében  a 
Római Szent Franciska Karitász csoport 
tagjai, Tiszaalpár Nagyközség Képivse-
lő-testülete, valamint az Önkormányzat 
munkatársai, és magánszemélyek is ak-
tívan segítséget nyújtottak. A szervezők 
ezúton mondanak köszönetet az alábbi 
támogatóknak: Alpári Tisza Vadásztársa-
ság, Tiszaalpár Nagyközség Konyhája, 
Farkas Csaba és Farkas Anikó, Barna 
Sándor, Fonyó Béláné, Muzsik Nándor, 
Római Szent Franciska Karitász Csoport, 
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testü-
lete és az Önkormányzat dolgozói.

KARÁCSONYI KONCERT

Advent negyedik vasárnapjának elő-
estéjén lelkes zenekedvelők töltötték meg 
az alpári templomot, hogy meghallgat-
hassák a már hagyományossá vált kará-
csonyi koncertet, melynek házigazdája 
idén is az Almási-Szabó Tibor vezette 
Jubilate Deo énekkar volt. A műsorban a 
néphagyomány kincsestárából énekeltek 
egy csokorral: a betlehemezés hangulatát 
idézték fel.

Ezután a diákok következtek: az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola Énekkara 
karácsonyi énekekkel készült Szőke Éva 
tanárnő vezetésével. A csengő hangú gye-
rekek ritmushangszerek, és csengettyűk 
megszólaltatásával hoztak sajátos színt 
ünnepi műsorukba. Köszönjük nekik, 
hogy a téli szünetben eljöttek hozzánk! 
Reméljük, hogy sokszor hallhatjuk még 
őket!

A műsorban a trombitát Kecskés Pé-
ter szólaltatta meg. A tehetséges diák Ti-
szakécskéről érkezett hozzánk. A Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola 
egykori növendéke, jelenleg a budapesti 

Apáczai Csere János Gimnázium termé-
szettudományos tagozatának 9. osztályos 
tanulója. E mellett a Kecskeméti Líra 
magán zeneiskolában folytatja a trombita 
hangszeres tanulmányait. Az elmúlt év-
ben a művészeti iskola fúvós zenekarával 
részt vett a Kecskeméten megrendezett 
filmzenei koncert sorozaton. Felkészí-
tő tanára: Kiss László. Erre az estére a 
„Szánkózás” című darabot hozta el ne-
künk. Zongorán kísért: Dömötör Tibor 
tanár úr.

Végezetül a Jubilate Deo Énekkar, 
valamint a Tiszakécskei Szentháromság 
templom énekkarának közös műsorát 
hallhatták a jelenlévők. A két énekkar 
nem először énekelt együtt. Liturgikus 
szolgálatot már több alkalommal telje-
sítettek itthon, valamint Tiszakécskén 
is. Ezek közül kiemelkedő alkalom volt 
számukra idén Krisztus Király vasárnap-
ja. Az ünnepi szentmisét – melyen a két 
énekkar együtt énekelt – élőben közvetí-
tette Tiszakécskéről a Kossuth, valamint 
a Magyar Katolikus Rádió.
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Interjú Molnár Péter természetfotóssal
Jó néhány éve sokunk tudja, látja, 

hogy településünket egyre szívesebben 
látogatják természetfotósok. Az alpá-
ri rét főleg madár- és növényvilága egy 
mindig változó, mocsaras, lápos környe-
zetben ontja magából a szebbnél szebb 
„beállításokat”. Külön ajándék, hogy ez 
a táj sosem válik unalmassá, mindig egy 
kicsit más, ahogy múlnak az évszakok és 
ezekhez a változásokhoz alkalmazkodik a 
teljes élővilág is. Többekben felmerülő, 
jogos elvárás ezek után, hogy eme csodás 
világról végre valamit mi lakosok is lát-
hassunk, fotók formájában. 

Erre végre december 28-án sort is kerí-
tettünk. Molnár Péter természetfotós több 
mint 15 éve jár hozzánk Kecskemétről. 
Az évek alatt szinte minden előforduló 
madarat, jelenséget megörökített már, és 
nem is akárhogy. Az ő jóvoltából egy fo-
tós vetítés keretében mesélt nekünk alpári 
élményeiről, benyomásairól. Több mint 
400 fotót láthattak az érdeklődők, köztük 
sok drónnal készült légi felvételt is. Péter 
munkáiból egy gazdagon illusztrált, vas-
kos fotóalbum fog megjelenni, várhatóan 
2020 második felében. Ennek aprópóján 
Péterrel készítettünk egy rövid interjút:

- Amolyan bevezetőként, mondanál 
pár szót magadról? (mi a szakmád, hány 
éves vagy, családi állapot, egyéb hobbi a 
fotózás mellett)

- Soltról származom, 1997 óta Kecs-
keméten élek. Lányunk, Zsófia 2007-ben 
született. Kertészmérnök vagyok, egy 
holland cégnél dolgozom paradicsom 
szakértőként. Munkám által sokat járok 
a keleti blokk országaiba. 14 éves korom 
óta fotózok. Természetfotózás a hobbim. 
Régebben rengeteget jártam túrázni, he-
gyeket másztam, barlangásztam és sokat 
barangoltam a nagyvilágban. Gyönyörű 
helyekre jutottam el, ami magával hozta, 
hogy egy kicsi látványt és érzést "hazavi-
gyek" ezekről a helyekről képek formá-
jában. Először egyszerű eszközökkel do-
kumentum-jellegű képeket készítettem, 
aztán igényesebbé váltam és odafigyel-
tem a képek minőségére és a végén azt 
vettem észre magamon, hogy azért járok 
a természetbe, hogy fotókat készítsek. A 
túrázásból adódóan először tájképeket ké-
szítettem, aztán amikor családot alapítot-
tam a hosszú külföldi utak is elmaradoz-
tak, elhatároztam, hogy Magyarország 
természeti értékeire fogok koncentrálni, 
így ekkortól fogva madarakat, állatokat 
és növényeket is fotózok. Célom, hogy 

egyszer egy fotóalbumot adjak ki Ma-
gyarországról. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba a fény-
képezéssel és mi fogott meg Tiszaalpár-
ban, hogy ily régóta jársz hozzánk?

- 14 éves koromban egy Szmena Szim-
vollal kezdtem a fényképezést, s jobb híján, 
az úttörőtábor hangulatát örökítettem meg 
feketén-fehéren. Később filmhívást tanul-
tam a szakközépiskola fotós szakkörében, 
de ez még nem jelentett aktív fotózást. Ti-
szaalpárra először a munkám miatt vetőd-
tem el, mivel vetőmagos cégnél dolgoztam, 
mint területi képviselő. Alpáron sokan ter-
melnek paprikát, régebben kínai kelt. Egy 
termelői látogatás folyamán sok mindenről 
elbeszélgettünk egy kertésszel, aki miután 
meghallotta, hogy természetfotózás a hob-
bim, bíztatott, hogy nézzem meg a templom 
melletti dombot. Felmentem oda és egysze-
rűen tátva maradt a szám, a domb alatt elte-
rülő mocsár látványától. Azt hiszem, ez volt 
az a pillanat, amikor beleszerettem az Alpár 
mellett elterülő természetbe.

- Van-e kedvenc helyed Alpáron belül 
és melyek azok?

- Talán a Nagy-tó túlpartja, ott min-
dig olyan nyugalom van, és még a Becsőt 
említhetném.

- Elmesélnéd a faluval kapcsolatos 
legszebb fotós élményedet? 

- Ez az élmény a "madárfotós karri-
erem" elején esett meg velem. A célom 
az volt, hogy nagy tömegben kócsagokat 
fotózzak. Bártol Pisti ajánlott egy helyet 
a Tisza árterében, ahol ezernyi madár van 
áradás után. Elvileg minden stimmelt, hi-
szen 2011-et írtunk, és az előző évi ára-
dásból, még sok helyen maradt víz. No-
sza, a következő hajnalban vakrepülésben 
érkeztem a cuppogós partú vízálláshoz, 
amelyet alacsony párák ültek meg. Nagy-
jából tudtam hol kel a Nap, és csak úgy 
találomra felállítottam a lessátrat a boká-
ig érő sárban. A sötétben még nem sok 
mozgás volt érzékelhető, de amint vilá-
gosodott, elkezdtek özönleni a madarak, 
szürke gémek, kócsagok, kanalasok. Nem 
győztem kapkodni a fejem, a madártömeg 
minden várakozásomat felülmúlta. Csat-
togott a gép rendesen, úgy, hogy a gémek 
fotózása hevében észre sem vettem, hogy 
balra tőlem 12 db sas landolt a fövenyen. 
Ez a tény már a meseszerűség határait sú-
rolta. Óriási élmény volt. 

- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó termé-
szetfotós legyen? 

- A természetfotózás tudománya nem 

csak a fényképezőgép technikai ismereté-
re és kezelésére vonatkozik. Nagyon fon-
tos, hogy ismerjük a fotón szereplőket, az 
életmódjukat, megközelíthetőségüket, és 
hogy hogyan rejtőzködjünk. Legyen jó 
látásmódunk és szépérzékünk.

- Szerinted mi szükséges ahhoz, hogy 
a minket körülvevő mesés tájat és annak 
élővilágát meg is tudjuk őrizni a jövő ge-
nerációinak?

- A lényeg az lenne, hogy lássuk a 
körülöttünk elterülő táj szépségét. Re-
mélem, ez kiváltja az ottlévőkből, hogy 
óvni és védeni kell. Fontos, hogy már 
az iskolában felhívjuk erre a gyerekek 
figyelmét.

- Melyik a nálunk lencsevégre kapott 
legritkább madár és növény, melyet sike-
rült megörökítened?

- A bugaci nőszőfű hazánk egyik end-
emikus (csak itt előforduló) faja, amely 
nő a falu határában. Madarak közül a vé-
konycsőrű víztaposót említhetném.

- Sokat járod az ország egyéb csodás 
vidékeit, sőt külföldön is megfordultál már 
pár helyen, ha jól tudom. Melyik helyhez 
tudnád hasonlítani az alpári tájat, illetve 
állat- és növényvilágot?

- Az alpári vízi világ csodálatos. 
Kevés ilyen hely van az országban. A 
Kis-Balatont, Tisza-tavat, a Bodrogzugot 
és Gemencet lehetne hozzá hasonlítani. 

- Mesélj egy kicsit a hamarosan meg-
jelenő új fotós albumodról!

- Az évek során összegyűlt egy olyan át-
fogó fotós anyag a Tiszaalpár körüli termé-
szetről, amely megállná a helyét akár egy 
fotós albumban is. Régen foglalkoztatott 
már ez a gondolat, de a könyvkiadás költsé-
gei elrettentettek. Tavaly a polgármester úr 
és a helyiek felkarolták ezt az ügyet, és úgy 
néz ki, hogy anyagi keretei is biztosítottak 
lesznek a könyvnek. Maga a könyv színes 
fotóalbum lenne kb. 220 oldallal.

- Van valami vágyad a jövőben, amit 
különösen szeretnél lefotózni Alpáron?

- Elég sok részletét sikerült már el-
csípnem az itteni természetnek, de hiá-
nyoznak még képek az itt megpihenő dar-
vakról, illetve szívesen fotóznék léknél 
halászó gémeket.

- Mit üzennél az itt lakók embereknek?
- Csodálatos helyen élnek. Óvják 

és védjék az őket körülvevő természe-
tet. Nyugat-Európában már nem sok 
ilyen hely van, nehogy az ő sorsukra 
jussunk!

Zsigó Ferenc
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Az illóolajok új generációja
Isten nem teremtett semmi olyat, ami ne 
lenne tökéletes!
A dōTERRA egy amerikai cég, 100% tisz-
taságú, természetes illóolajai és az ezekből 
készült termékek, keverékek már Európá-
ban is elérhetők. A doTERRA szó jelentése: 
„a Föld ajándéka”.
A dōTERRA illóolajok a világon a leg-
biztonságosabb és legtisztább olajok közé 
tartoznak. Minden dōTERRA illóolaj ga-
rantáltan tiszta minőségű.  Kinyerése: az 
őshonos területeken élő növényeket szak-
képzett termesztők és helyi őslakosok se-
gítségével szüretelik, helyben feldolgoz-
zák, lepárló berendezésekkel nyerik ki a 
növényekből az esszenciát, amely a növény 
immunrendszere!
Az olajaik 100%-os tisztaságú illatos ki-
vonatok, amik semmilyen mesterséges 
adalékanyagot nem tartalmaznak. Állandó 
ellenőrzés alatt állnak és mentesek a káros 
anyagoktól (pl. növényvédő szerek, vagy 
más kémiai származékok). A különbség! 
Miért is a doterra terapiás minőségű olaját 
használom és használjuk egyre többen?! 
Minden egyes dōTERRA esszenciás üveg 
alján, a lejárati időn kívül található egy fe-
hér szám és betű-kombináció. Ez sok min-
dent rejt. Ha beírjuk a sourcetoyou.com 
weboldalra ezt a számsort, megtudhatjuk 
mi is van az üvegben.
Láthatjuk, hogy pontosan milyen ható-
anyagokat tartalmaz és milyen százalékos 
arányban. (Érdemes ezért egy kicsit meg-
ismerkedni a kémiával.) Milyen hatóanyag 
mire jó, hogyan is hat a szervezetre. Ez 
alapja mindennek. Megnézhetjük, hogy 
honnan származik a kérdezett esszencia.
Mi az a gőzdesztilláció!
Mi is az a gázkromatográf és hogyan mű-
ködik!
Olvashatunk a CPTG minősítésről, ami a 
terápiás minőséget biztosítja.
Ez nagyon fontos,mert a CPTG minősítés 
biztosítja, hogy belsőleg is fogyaszthatóak 
a termékek. Ez különleges dolog és nagy 
felelősséggel jár a cég részéről. dōTERRA 
illóolajok nagy részét nyugodtan fogyaszt-
hatjuk belsőleg is.
A termékkatalógusban megtalálhatjuk me-
lyik milyen módon hatásos. Megismerjük 
ezt a táblázatot, amit mindig megnèzünk, 
mielőtt használuk vagy ajánlunk másnak!
Videókat láthatunk arról, hogy hol és kik 
termelik nekünk ezeket a csodás növénye-
ket és hogyan is készül az olaj!
Bepillantást nyerünk a laboratórium mun-
kájába is.
Megismerkedhetünk a dōTERRA tudósai-
val. Köztük Dr. David Hillel, aki a dōTER-

RA blendek(pici illóolaj tartalmú gyön-
gyök,melyeket a gyermekek könnyen le 
tudnak nyelni)megalkotója, a laboratórium 
vezetője, és a cég egyik alapítója.
Immunerősítés
Amikor sok a beteg körülöttünk, illetve mi 
is érezzük, hogy már bújkál bennünk vala-
mi, akkor bizony az Immunrendszer erősí-
tésére kell koncentrálnunk!
ONGUARD dōTERRA Immunrendszer-
támogató illóolaj
• Antibakteriális,
• gyulladáscsökkentő, 
• antioxidáns, 
• gátolja a vírusok szaporodását, 
• fertőtlenítő, 
• légúttisztító,
• levegőfertőtlenítő, 
• gyulladáscsökkentő, 
• antioxidáns, 
• csírátlanító.
A dōTERRA On Guard egy védett esz-
szenciális olajkeverék, egy természetes és 
hatékony alternatíva az immunrendszer 
támogatására. Mint a dōTERRA egyik 
legtöbbször eladott keveréke az On Guard 
védelmet nyújt a környezeti és szezonális 
fenyegetések ellen olyan esszenciális ola-
jokkal, amelyek ismertek arról, hogy pozi-
tívan hatnak az immunrendszerre. 
Az On Guarg használható belsőleg napi 
rendszerességgel az egészséges immun 
funkciók fenntartása érdekében és azért is, 
hogy támogassa az egészséges szív és ér-
rendszert. Használhatja az egész otthoná-
ban mint egy NEM mérgező felület tisztító 
szert. Ha elporlasztva párologtatja, segít 
tisztítani a levegőt, emellett energetizál és 
felemelő hatással bír!
Minden olajnak megvannak a maga tulaj-
donságai és gyógyhatásai, viszont, amikor 
keveréket hozunk létre (akár csak két illóo-
lajból is), azok reakcióba lépve egymással 
egy új vegyületet hoznak létre. Ideális ke-
verék esetén, ezek a pozitív tulajdonságok 
felerősödnek és egymást támogatva még 
hatékonyabbak lesznek, sőt olyan módon is 
hatnak, amikre külön-külön nem lettek vol-
na képesek. Az On Guardra ez kifejezetten 
igaz…
Amiket megtalálunk benne:
VADNARANCS
Elősegíti a C-vitamin felszívódását, növeli 
az ellenállóképességet, megelőzhető vele 
a megfázás, az influenza, és enyhíthetőek 
vele a tartós fáradtsággal összefüggő tüne-
tek is. Csökkenti a testhőmérsékletet, csil-
lapítja a lázat és a hidegrázás hevességét, 
megszünteti a hasmenést.
SZEGFŰSZEG
Baktériumölő, fájdalomcsillapító és gyul-

ladáscsökkentő, segít a lerakódott nyálka 
feloldásában, így köptető hatású is. Javítja 
a közérzetet és csökkenti az émelygést, a 
hányingert.
FAHÉJ
Fertőtlenítő, baktérium, vírus és csíraölő, 
segíti a nyálka kiürülését, köptető, javítja 
a vérellátást és élénkítő hatású. Fokozza a 
melegségérzetet és javítja a közérzetet. Mé-
regtelenít és tisztít.
EUKALIPTUSZ
Fellazítja és kihajtja a váladékot, csökken-
ti a gyulladásokat. Felszabadítja a légző-
szervi járatokat, enyhíti a Náthát. Növeli 
a vér oxigénellátottságát, így több oxigén 
és tápanyag juthat el a sejtekhez. Csíraölő, 
főként a légutak és a húgyutak megbetege-
déseinél. Láz- és fájdalomcsillapító.
ROZMARING
Felerősíti a szervezet ellenálló képességét, 
izzasztó és méregtelenítő, enyhíti az aszt-
ma, a hörghurut, a megfázás, a melléküregi 
gyulladások tüneteit is. Felveszi a harcot 
a fertőzésekkel, és megindítja a nyálkás 
lerakódások kiürülését. Elősegíti a sejtek 
anyagcseréjét és a nyirokfolyadék kellő 
áramlását, fölöslegének kiürítését.
On Guard fogkrém és fogfehérítő
A dōTERRA fluorid mentes, természetes 
fehérítő fogkréme kombinálja a dōTER-
RA On Guard CPTG tanúsított esszenciális 
olajkeverék védő képességeit egyéb termé-
szetes összetevőkkel a fogak tisztán tartása, 
a lepedék csökkentése, a fogak fehérítése és 
finom polírozása érdekében. A dōTERRA 
On Guard olajkeverék elemei a vadnarancs, 
szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz és rozmaring 
esszenciális olajak extra tisztító képesség-
gel bírnak. Hozzáadott egyéb esszenciális 
olajak (borsmenta, kúszó fajdbogyó és a 
természetes édesítő xilit) a dōTERRA On 
Guard természetes fehérítő fogkrémnek 
frissítő, egyedi fahéj-menta ízt ad, ami a 
leheletet -és a fogkefét- frissen és tisztán 
tartja egész nap!
Képzeljék, az OnGuard védőkeverék sok-
kal hatékonyabban, vagyis 100%-ban meg-
szünteti a baktériumokat, kórokozókat, 
mint bármelyik más népszerű tisztítószer. 
Pl. hypo, domestos, stb. Ezt több teszt is 
bizonyítja!
Nem véletlen, hogy tisztitószer termékcso-
port is létezik belőle:
-Habzó kézmosó (gyerekek és kisállatok 
mellett főnyeremény!) 
 -Univerzális tisztítószer
 -Mosószer/folyékony
Természetes hatóanyag, így nem károsítja 
az egészségünket - ami gyermekes csalá-
dokban is nagyon fontos! Próbálják ki!

Kallai Zoltánné Marika

DOTERRA- A FÖLD AJÁNDÉKA



           2020. január                                                               13. ol dal

Tiszaalpár 2020. április hónapig a hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofit Kft tájé-

koztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. 
április hónapig a biológiailak lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási hulladék gyűjtési rendjéről 
valamint lom hulladék elszállításának 
módjáról és a kommunális hulladék 
elszállításáról.

* 2020. januárjában a két alkal-
mas fenyőfagyűjtés napjai.

A biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szerves anyagtar-
talmú hulladék elszállítása történik az 
FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmen-
tesen biztosított biológiailag lebom-
ló zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben összekötve a zsák mellé 
helyezze ki oly módon, hogy a közte-
rületen a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen. Amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot nem 
ilyen formában helyezik ki, vagy ha 
kommunális hulladékkal keveredik, 
akkor a gyűjtőjárattal nem áll mó-
dunkban elszállítani!

A biológiailag lebomló hulladékok 
aprítás és komposztálás után haszno-
sításra kerülnek. Az elkészült kom-
posztot a Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban (Vaskút, 
Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

A begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink annyi cserezsákot biz-
tosítanak, amennyi kihelyezésre 
került. Szükség esetén további zsák 
(legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz 
legközelebb eső ügyfélszolgálaton 
vagy ügyfélkapcsolati ponton igé-
nyelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJ-
TÖTT CSOMAGOLÁSI HULLA-
DÉK SZÁLLÍTÁSA (SÁRGA FE-

DELES EDÉNY)
Az elkülönítetten gyűjtött cso-

magolási hulladék (sárga fedeles 
edényből) elszállítása páros heteken, 
keddi napon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésé-
re alkalmas edényzetben elhelyezhető 
hulladékok:

• papírhulladék, italoskarton 
(újság, folyóirat, füzet, könyv, hul-
lámpapír, csomagolópapír, kartondo-
boz lapítva, kiöblített italos kartondo-
bozok kupak nélkül

• műanyag- és fémhulladékok 
(kiöblítve, kupak nélküli PET palack, 
PP, HPDE jelzésű flakonok, pl: tejfö-
lös, samponos, ásványvizes, üdítő fla-
konok; műanyag zacskó vagy szatyor, 
háztartási fém, italos és konzervdo-
boz kiöblítve, apróbb fémtárgyak).

HÁZHOZ MENŐ LOMTALA-
NÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alka-
lommal/ingatlan díjmentesen tudja 
igénybe venni az az ingatlantulajdo-
nos, aki minden negyedévben meg-
kapja hulladékszállításra vonatkozó 
számláját, valamint hátralékkal nem 
rendelkezik. Lomtalanítás keretében 
a háztartásban keletkezett lom (feles-

legessé vált használati tárgyak, esz-
közök, bútorok, egyéb kisebb méretű 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy köte-
gelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a 
+3620/246-3223 telefonszámon tud-
ja jelezni.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűj-
tésének napja továbbra is kedd. 
Amennyiben háztartásában nagy 
mennyiségben keletkezett kommu-
nális hulladék, úgy többlethulladék 
elszállítására alkalmas zsákot biz-
tosítunk díj ellenében ügyfélszolgá-
latunkon vagy ügyfélkapcsolati pont-
jaink egyikén.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK,
ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK,

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA,
ELÉRHETŐSÉGEK:
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Meghívó az Alpári Tisza Horgász Egyesület
2019. évi beszámoló és Vezetőség választó Közgyűlésére

A közgyűlés helye és időpontja: Tisza-
alpári Művelődési Ház nagyterme 2020. 
március 1. vasárnap 9 óra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2019. évi munkáról. 
Előadó: Barta Lajos.
2. Zárszámadás és vagyonmérleg ismer-
tetése, 2020. évi költségvetési tervezet. 
Előadó: Madla Jánosné.
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról. Előadó: Popper József.
4. Beszámoló a Fegyelmi Bizottság mun-

kájáról. Előadó: Pap József.
5. Egyebek: Hozzászólások, javaslatok. 
Az elhangzott beszámolók megvitatása 
és szavazásra bocsájtása.
6. Jelölő Bizottság előterjesztése az 
egyesületi tisztségviselők választására. 
Előadó: Oláh Imre jelölő bizottság elnö-
ke.
7. Szünet
8. Választási eredmények ismertetése.
9. Küldöttek megválasztása.
Amennyiben a közgyűlés határozatképte-

len lesz úgy ugyanazon a napon és helyen 
9:30 órakor a Közgyűlést megismételjük! 
Ez esetben a jelenlévők létszámától füg-
getlenül határozatképes lesz a Közgyű-
lés! A részvételére feltétlenül számítunk!

Horgász üdvözlettel:
az Alpári Tisza Horgász

Egyesület vezetősége

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

HORGÁSZBÁL 2020. február 15.
Alpári Tisza HE zártkörű rendezvénye. Helyszín: Tiszaalpár, Művelődési Ház

Érdeklődni és részvételi szándék jelzése: Brekeke Horgászüzlet Tiszaalpár, Hunyadi u. 42.
Vendégvárás: 18:30-tól

Értékes tombolatárgyakkal, pörkölt vacsorával és süteménnyel, batyus (hozott) itallal.

Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009-es
kódszámú projekt „ Tiszaalpár- Lakitelek- Nyárlőrinc közösségfejlesztése”

Helyi hagyományok feltárása
„ Régi szép emlékek”

Vízkereszt
Az Advent és karácsony ünnepkör 

utolsó állomása január 6. Vízkereszt nap-
ja-görögül epifánia vagyis megjelenés- Is-
ten dicsőséges megjelenése a keresztény 
emberek számára. Liturgikus ünnepként 
szokások terjedtek el ezzel kapcsolatban.
Vízkeresztkor Krisztus születését, ke-
resztségét, a kánai menyegzőt valamint 
napkeleti bölcsek látogatását ünnepeljük. 
Három evangéliumi történet meséli el en-
nek históriáját. 
I. Evangéliumi történet 

Jézus a mi Megváltónk születésének 
örömhíre a háromkirályok közbenjárásá-
val jutott el a pogány népekhez. Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár a betlehemi csil-
lagot követve keletről indultak Júdeába, 
hogy hódolatukat kifejezzék a kis Jézus-
nak-a zsidók királyának. Hoztak aranyat 
a Királynak, tömjént az Istennek, és mi-
rhát az Embernek. Eredetileg nem tudta 
Máté evangélista a három személy nevét, 
így a korai írásokban még mágusoknak 
hívták őket. Nevüket először a VIII. szá-
zadban írja le Szent Béda angol szerzetes 
(Caspar, Melchior, Balthasar)
II. Evangéliumi történet

E szerint Jézus Keresztelő Szent Já-
nos segédletével a Jordán folyóban meg-
keresztelkedett. Keresztsége után tanítani 
kezdte követőit. Ennek hatására a meny-
nyei Atya szózata kinyilatkoztatta a sze-
retett Fiút és a Szentlélek galamb képében 
alászállt Krisztusra. Innen ered a Szenthá-
romság elnevezés.
III. Evangéliumi történet 

A galileai Kánában a harmadik na-
pon menyegzőt tartottak, ahol részt vett 
Jézus a tanítványai és Jézus anyja Mária 
is. Amikor elfogyott a bor így szólt Jézus 
anyja: -Nincs több boruk!
Jézus erre így felelt. -Mit akarsz tőlem, 
Asszony? Még nem jött el az én órám.
De Mária a szolgák felé fordult és így 
szólt: -Tegyétek, amit mond!
Erre Jézus válaszként megparancsolta, 
hogy töltsék meg a hat kőkorsót vízzel. 
-Most merítsetek belőle és vigyétek oda a 
násznagynak.  
Amikor a násznagy megkóstolta a borrá 
lett vizet, nem tudta honnan való. Hívta a 
vőlegényt és így szólt hozzá. -Először min-
denki a jó bort szokta adni, s csak amikor 
megittasodtak a vendégek, akkor az alább-
valót Te pedig ideáig tartogattad a jó bort. 
Ezzel a csodatételével kinyilatkoztatta di-
csőségét! (Jn 2, 1-12) 

A magyarság körében a XV. században 
kezdett elterjedni a házszentelések és a 
hagyomány szerint ettől naptól kezdve 
tart a farsangi időszak Húshagyókeddig, 
ami a Nagyböjt kezdetét jelentő Hamva-
zószerda előtti nap. 
Ez a bensőséges ünnepkör megmutatja az 
emberiségnek, valamint emlékeztet arra 
bennünket, hogy Isten minden ember-
hez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus 
születésével elhozza az üdvösséget és az 
örök élet reményét. 
„Az elmúlt időszakon túl is fordítsuk szí-
vünket Isten felé és szeretett családunk 
felé, hogy megláthassuk életünkben ke-
gyelmi ajándékait!” 
„Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ 
bűneit!” (János evangéliuma 1, 29-34) 
Tiszaalpár 2020. 01. 03.

Michellerné Papp Bernadett
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MEGKEZDŐDÖTT A FELKÉSZÜLÉS
U16-os csapatunk január 6-án kezdte 

meg a felkészülést a tavaszi folytatásra. 
U16-os csapatunk a 12. helyről folytatja a 
bajnokságot, tavasszal. 

A Bozsik-Programban szereplő csapa-
taink is elkezdték az edzéseket, természe-
tesen még csak az Árpád Fejedelem  Álta-
lános Iskola tornacsarnokában.

______________________

A felnőtt és az U19-es csapatok felké-
szüléséről Kádár Tibor adott tájékoztatást:

FELNŐTT: A csapat január 15-én 
kezdi meg a felkészülést, amely 6 hétig 
fog tartani, heti két edzés lesz a prog-
ram és hétvégén egy felkészülési mér-
kőzés.

A Lakitelek elleni felkészülési mérkő-
zésen kívül, minden meccset vidéken ját-
szik majd a csapat, a pálya kímélése miatt.

Február elsején a Lakitelek elleni mér-
kőzés is Tiszaalpár-Tiszaújfalun kerül 
megrendezésre, 11 órától.
A felkészülési mérkőzések dátumai:
01.26. - Kecskeméti LC 
02.01. - Lakiteleki TE
02.08. - Kunszállás SE 
02.15. - Csongrád-Kunság A.
02.22. - Városföldi SE
02.29. - Tiszaug KSE

 A csapat a 2. helyről várja a tavaszi 
szezont.

U19: Az U19-es csapat életében vál-
tozás történt, mivel Kádár Tibor munkáját 
ezentúl Bakos István veszi majd át. Sok 

sikert a csapat élén! Az U19-es csapat a 
tabella 5. helyéről várja a folytatást.

Mindkét csapat március 8-án kezdi 
meg a bajnoki szereplést.

_____________________

Felnőtt, férfi kézilabda csapatunk is 
elkezdte a felkészülést, a bajnokság ta-
vaszi felét február 9–én, Kalocsán kezdi 
majd meg, a Gézengúz UKC vendégeként. 
A csapat a 11. helyről várja a tavaszi foly-
tatást.

_____________________

Tiszaalpáron folytatódott a teremfo-
ci szezon.

A november 23-án megrendezett VII. 
Huligánok Kupa után, december 28-án az 
Ördög Kupa, míg január 4-én a XX. Barát-
ság Kupa került megrendezésre. Mindkét 
tornán szórakoztató, izgalmas és színvo-
nalas mérkőzéseket láthattak a kilátogató 
nézők.

Február 8-án még egy kupa biztosan 
lesz Tiszaalpáron. Ez a MATIC Kupa lesz. 
Nevezés: Kulmann Attila, +36 30 604 
8856 és Túri Zsolt, +36 30 587 5810

______________________

December 30–án került sor a Tiszaal-
pári Sportegyesület éves közgyűlésére, 
ami egyben tisztújító közgyűlés is volt.

Az éves beszámoló után, melyet Parádi 
László elnök úr tartott, került sor a tisztújí-
tó szavazásra.

Az alábbi összetételben folytatja mun-
káját a következő négy évben a Sporte-
gyesület elnöksége: elnök: Dr. Patak Sán-
dor, elnökhelyettes: Id. Kacziba Sándor, 
elnökségi tagok: Dr. Patak-Bálint Ágnes, 
Kovács Annamária, Ifj. Pásztor Gyula, 
Kelemen Norbert, Kádár Tibor.

______________________

Február 22-én kerül megrendezés a 
már hagyományos Sportbál. A lebonyo-
lítással, programokkal, jegyvásárlással 
kapcsolatban a következő számban tudunk 
majd információt adni, de a közösségi 
portálokon azonnal közzé lesz téve, amint 
végleges lesz minden részlet.

______________________

Ha Ön is tagja szeretne lenni a Spor-
tegyesületnek, az alábbi elérhetőségen ke-
resztül teheti meg: Dr. Patak-Bálint Ágnes 
+36 70 931 2903. A tagdíj befizetése is itt 
történik.

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

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, a 

Gondozási Központban nyújtott szol-
gáltatásról, az idős otthoni és szociális 
étkeztetés szolgáltatás mellett, házi se-
gítségnyújtást is végzünk!

A házi segítésnyújtás, olyan alap-
szolgáltatás, ami elsősorban időseknek, 
egyedül élőknek a segítése, az önálló 
életvitel fenntartásában. Személyi gon-
dozás és szociális segítés formájába le-

het igénybe venni. Intézmény két szak-
gondozója végzi ezt a tevékenységet.

Ez a szolgáltatás hétfőtől- péntekig 
és 550 Ft-os óradíj ellenében vehető 
igénybe.

A kolléganők alapvető ápolási, gon-
dozási feladatokat végeznek, (tisztálko-
dás, hajmosás, öltözködés, vérnyomás-, 
vércukormérés) segítenek a ház körül, 
(tüzelőt visznek be, begyújtanak, té-

len elsöprik a havat, felsöprögetnek, 
elmosogatnak), ügyeik intézésében se-
gítenek, (pl. felíratják a recepteket, ki-
váltják a gyógyszereket, bevásárolnak, 
csekket befizetnek).

A szolgáltatással kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2019-es évben adományaikkal támogatták a 
Gondozási Központ – Idősek Otthonát, továbbá dr. Taricska Tibor doktor úrnak, illetve Novákné Márton 
Editnek egész éves áldozatkész munkájáért.
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Műanyag nyílászárók – 
Redőnyök – Szúnyoghálók

beszerzése, beépítése
Régi redőnyök javítása, felújítása

Egyéb épületasztalos munkák
Festő-Hegedűs István

épületasztalos egyéni vállalkozó
Tel: 30/ 467 44 20

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem és édesapánk temetésén

megjelentek és őt utolsó
útjára elkísérték.

A Kis család

Akiket nagyon vártunk: Kovács Dominik (Anyja 
neve: Gál Mónika), Kecskeméti Hanna Blanka (Nagy 
Andrea Krisztina), Czene Liána (Varga Gréta), Balogh 
Áron Lőrinc (Balogh Mária), Horváth Áron (Sebők Be-
áta), Gyuris Emma (Nagyapáti Mária), Kökény Máté 
(Mokos Anikó)

Akik házasságot kötöttek: Kelemen Kitti és Dóka 
Dávid (12.20.)

Akiktől búcsúztunk: Dávid Lajos (1928), Szatmá-
ri János (1955), Mészáros Józsefné Szabó Olga Etelka 
(1930), Kiss István (1950), Ködösi Józsefné Tánczos 
Éva (1931), Kecskés Sándorné Ivicz Ilona (1926)

Anyakönyvi hírek Könyvtári könyvajánló
Sarah Addison Allen: Sugar Queen-Édes élet
Elizabeth Adler: Halál a tóparton
Alafair Burke: Egy feleség dolga
Rachel Caine: Nincs menekvés
Martina Cole: Bosszú
C. J. Cooper: A könyvklub
Jensen Jens Henrik: Oxen-Akasztott kutyák 
I.
Jensen Jens Henrik Oxen-Sebzett nagyvadak 
II.
Jeff Kinney: Egy bitang jó fej srác naplója
Jeff Kinney: Egy ropi naplója - Romhalmaz
Leslie L. Lawrence: Az üvegpadlós függőhíd 
kolostora I.
Leslie L. Lawrence: Az üvegpadlós függőhíd 
kolostora II.
Leiner Laura: Mindig karácsony
Gina Mayer: Lósuttogó akadémia I. -Utazás 
Snowfieldsbe
Gina Mayer: Lósuttogó akadémia II. -Titkos 
ígéret
Philip Reeve: Ragadozó városok I.
Philip Reeve: Ragadozó aranya II.
Nora Roberts: Udvari előadás
Rachel Renée Russell: Egy Zizi napló-
ja-Szívbaj
Friedemann Schulz von Thun: Kommuniká-
ciós stílusok
Geronimo Stilton: Időutazás négy keréken - 
A bátor lovag
100 mese Mátyás királyról
Manfred Wöbcke: Dubai

Egyházi sorok
-  Kérjük a jegyeseket, hogy esküvőjük előtt minél előbb 
jelezzék a plébániákon házasságkötési szándékukat.
- Keresztelési időpontok januárban:
Alpári templomban 1-én szombat 10:00
Újfalui templomban 18-án szombat 10:00
- Hitéleti statisztika 2019. évben   
           ALPÁR       ÚJFALU      ZÁRDA
Keresztelés 12            14            2
Elsőáldozás   2              -            -
Bérmálás   3             1            - 
Házasságkötés   5             1            -
Temetés 36            19            -

Színházrajongók figyelem!
A Silvania Étterem kirándulást szer-
vez 2020. 01. 30-án Temesvárra a Csi-
ki Gergely Állami Magyar Színház „A 
kommuna” című előadására, valamit 
Temesvár város meglátogatására. Bő-
vebb infó:+36203746421



           2020. január                                                           17. ol dal

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.

* Fagyasztóláda Elektrolux 265 l-es eladó. 
Irányár: 15.000.- Ft. Érd.: 06/30/221-9922

* Helybéli, zenélni szerető fiataloknak 
szívesen adnék kölcsön klarinétot, citerát és 
tanítanám. Érd: 06-76/715-725 

* Albérletet keresek sürgősen. Érd.: 
06/30/458-28-65

* Fehér színű TV állvány és hidromasszázs 
szív alakú sarokkád kis hibával eladó. Érd.: 
06/30/211-87-48.

* Aranka lekvárja kapható többféle ízben, 
gyógyfüvek teának: Ajándéknak is meg vásá-
rolható: Mikulásra, karácsonyra! Cím: Tisza-
alpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 710 21 53

* Munkatársakat keresünk Tiszaalpári te-
lepünkre: Raktáros (targonca vizsga előnyt 
jelent) , Takarító - heti 2 nap. Jelentkezni: 
30/686 2398-as telefonszámon lehet

* Eladó külterületen 200 négyszögöles 
kert. Érd.: 06/78/832749.

* 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 fo-
tellel eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-3095

* Eper palánta ingyen kiszedhető, elvihető. 
Új állapotú, gördíthető, összecsukható járó-
keret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 8000 Ft. 
Érd: Tiszaalpár, Dobó i. u. 2. Tel: 76/421-576 
(16 óra után)

* Fából készült régi székek asztalok el-
adók. Ugyanitt zöld ülőgarnitúra ággyá is 
alakítható kapható. Eladó továbbá: fa éjjeli 
szekrények, Belker mérleg, fa hintaszék. 
Érd.: 30/573 3750 kora esti órákban.

* 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 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 rajta. Vizsgáztatott, üzemké-
pes. Érd.: 76/424-581

* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 
l-es, bejárati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 
06/70/659-4528

* Mozgáskorlátozottak egyesülete új ta-
gok 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 cukorszintmérő 
1.000, - Ft/db. Érd.: 06-30/601-0608

* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépkocsi. 
1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-572, 
06-70/335-7108

* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaal-
páron. Tel.: 30/624-1068

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

*Eladó használt, világos színű 2 ajtós szek-
rény 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, 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 bádogos 
munkát vállal kedvező áron, rövid határidő-
vel. Tel: 06 70 429 9146

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988

* Mobiltelefon - Számítástechnika Szerviz 
és Üzlet. Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 
9-től 17 óráig. Tiszaalpár, Alkotmány u. 2. 
(volt Kopjás üzlet) 06-20-373-3-373* Csa-
ládi 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. Irányár: 
6.000.000,- Ft. Tel.: 70/310-21-49.

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, 
vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mi-
hály. Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjani-
ch utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség 
található emellett külső konyha, 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 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:
lovász

medence 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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Álláspályázatok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
alábbi állásokra várjuk a pályázókat:
1. Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal főkönyvi 
könyvelő,
2. nehézgépkezelő.
Részletes pályázati kiírása a www.tiszaalpar.
hu  webcímen érhető el.

dr. Menyhárt Anett jegyző

Tisztelt Lakosság!
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévő Tiszaalpár 3119/5 hrsz-ú  ingatlan 
értékesítésére.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.
tiszaalpar.hu honlapon.
 

dr. Menyhárt Anett jegyző


