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Tiszaalpári Hírmondó
Kedves Tiszaalpáriak!

Itt a tavasz, ezer ágra osztja melegítő 
sugarát a nap.  2020. március közepe 
óta reggelente, amikor kilépek a kapun 
hiányzik az a sok gyerek, akivel egymás-
ra mosolyogva kezdtük a napot. Bízom 
benne, hogy nemsokára újra megtelhet-
nek az utcák oktatási/nevelési intézmé-
nyekbe siető gyerekekkel. 

Közeleg a Húsvét, Jézus kereszt-
re feszítéséről való megemlékezés, és 
dicsőséges feltámadásának örömünnepe.

A Húsvét vasárnapot megelőző virág-
vasárnaptól, húsvét vasárnapjáig tart a 
nagyhét:
- Nagycsütörtök – Jézus utolsó vacso-

rájára tanítványival, mely után Judás 
elárulja őt

- Nagypéntek – Jézus kereszthalálának 
napja, a gyász, a böjt napja

- Nagyszombat – véget ér a 40 napos 
böjt

- Húsvét vasárnap – Jézus feltámadásá-
nak ünnepe

- Húsvét hétfő – a locsolkodás napja
A húsvéthoz több hagyomány, nép-

szokás fűződik:
Ilyen a – húsvéti nyúl, húsvéti tojás, 

húsvéti bárány, a húsvét hétfői locsolko-
dás és a húsvéti menü: nagypénteken a 

hal, majd a következő napokban a sonka 
és tojás.

2020. húsvétját az egész országban, 
így Tiszaalpáron is a járványveszély – a 
koronavírustól való félelem, sok család-
nál a „kényszerű böjt” jellemzi.

A koronavírus megelőzése miatt alko-
tott jogszabályok határozzák meg a tele-
pülés életét. Köszönöm a Lakosságnak, 
hogy betartják a szabályokat és figyelnek 
egymásra, probléma, kérés esetén pedig 
keresik az Önkormányzatot.

Lassan egy hónapja rendkívüli 
veszélyhelyzet van hazánkban. A www.
koronavirus.gov.hu honlapon elérhetők 
a vírussal kapcsolatos naprakész infor-
mációk.

Tiszaalpáron jelenleg nincs tudomá-
som koronavírussal fertőzött személy-
ről, néhányan vannak úgynevezett házi 
karanténban.

Ezúton is kérek mindenkit – vala-
mennyiünk egészsége megóvásra érde-
kében – vegyük komolyan, tartsuk be 
mindazokat a megelőző szabályokat, 
amelyet a rádió, televíziók és egyéb 
média, naponta többször megismétel. 

A vírus cseppfertőzéssel terjed!!! 
Szájról-szájra!!! Éppen ezért tartózkod-
junk az ünnepi családlátogatásoktól. 
Ahol több ember tartózkodik egyszerre, 
tartsunk megfelelő távolságot, ha kell, 
viseljünk szájvédőt, kesztyűt.

Dióhéjban szeretnék tájékoztatást 
adni a Tiszaalpárra vonatkozó intézke-
désekről:

Megoldottuk az önkormányzati ebé-
det igénylő szépkorúak ebédkiszállítását, 
gyógyszerbeszerzését, ellátást igénylők-
ről az önkormányzat gondoskodik. A 
gyermekétkeztetésre vonatkozó indokolt 
igények az intézményvezetők segítségé-
vel felmérésre kerültek.

Az óvónők, daduskák folyamatosan 
varrják a szájvédőket – több százat máris 
szétosztottunk szépkorú lakótársaink 
között.

A településünk egészségügyi és szo-

ciális ágazatban dolgozói végzik napi 
áldozatos munkájukat. Szolgáltatásaikat 
személyesen lehetőleg csak sürgős eset-
ben vegyék igénybe. Fogorvosi ellá-
tás is sürgős esetben vehető igénybe 
Kiskunfélegyháza Város segítségével.

Zárva tart a Művelődési Ház és a 
Könyvtár is. A Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan 
ideig a koronavírus miatt szünetel. Fel 
tudja venni a kapcsolatot a Hivatallal, az 
Önkormányzattal a pmhivatal@tiszaal-
par.hu e-mail címen keresztül, valamint 
a 06-76-424-133-as telefonszámon is. 
Az ügyintézés, bár zárt ajtók mögött, de 
folyamatosan működik.

Önkormányzatunk – lehetőségeihez 
képest – mindent megtesz, hogy a járvány 
elkerülje településünket. Fertőtlenítjük 
mindazon helyeket, ahol többen tartóz-
kodnak egyidejűleg, pl. buszmegállók 
környékét.

Többen ajánlottak fel támogatást, 
amit jó szívvel megköszönök.

Még nehéz hetek – hónapok – várnak 
ránk, ezért megértést, türelmet és a meg-
előző szabályok betartását kérem.

Bízva valamennyiünk segítő jószán-
dékában kívánok minden Tiszaalpáron 
lakó társamnak meghitt, békés, vírus-
mentes Húsvéti Ünnepeket!

Tisztelettel: 
dr. Vancsura István

polgármester
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Tiszaalpári est Tordán
2020. március 7-én egy busz-

nyi delegáció indult a szerbiai Torda 
Tiszaalpári Napok címmel rendezett 
programjának kultúrestjére. A delegá-
ciót színesítette Kovács Nóri művésznő 
jelenléte, aki együtt utazott a társaság-
gal. Az út egy részében Horti Sanyi 
bácsi néprajzi és történelmi kalauzo-
lását hallhattuk, amelyben bemutatta a 
tájegység történetét. 

Torda falu lakossága a már tőle 
megszokott vendégszeretettel fogadott 
bennünket. Megcsodálhattuk templo-
mát, látogatást tehettünk  óvodájukban, 
ami szakmai kapcsolatok építésére is 
lehetőséget adott a három fős óvodape-
dagógus-csapatunk számára. 

Az esti kulturális programot nagy 
érdeklődés kísérte. A színvonalas előa-
dás „ékköve” volt Kovács Nóri műsora, 
amely a magyarság-tudat, az összetar-
tozás fontosságát hangsúlyozta a Tőle 
megszokott művészi tolmácsolásban. 
A vidám, dalos vacsora után a hajnali 
órákban tért haza a társaság, maradan-
dó, lelket megérintő élményekkel és 
érzésekkel gazdagodva.   A résztvevők

Nőnapi vőfélytalálkozó

Kilencedik alkalommal gyűltek össze 
a lakodalmas zenekarok és vőfélyek, hogy 
teltház előtt szórakoztassák az egybegyűlt 
vendégeket Tiszaalpáron. 

A rendezvénynek a hagyományok-
hoz híven az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tornacsarnoka adott otthont. 
Érkezésnél a vőfélyek egy-egy szál virág-
gal köszöntötték a hölgyeket a közelgő 
nőnap alkalmából. A mulatságra március 
7-én került sor, amelyre ezúttal 14 vőfély 

érkezett, akadt köztük olyan személy is, 
aki több száz kilométert tett meg azért, 
hogy ezen az estén együtt ünnepeljen a 
tiszaalpáriakkal. A szebbik nem között 
is egyre népszerűbb eme hivatás, az idei 
bálban most csak egy hölgy képviseltet-
te magát közülük, név szerint Csíkosné 
Répás Karolnia, ő viszont évek óta visz-
szatérő vendége e jeles eseménynek. Idén 
a vőfélyek között a legfiatalabb bemutat-
kozó Bogáromi Bendegúz volt, aki édes-

apjával együtt érkezett az eseményre. A 
vigasságon 3 zenekar: a Csanytelekről 
érkezett Tuti Band, a pusztaszeri Hegedűs 
Fivérek Trió, valamint az apátfalvi Nóvé 
Band húzta a talp alá valót a közönségnek. 

Az idei esztendőben vacsorára szür-
kemarhapörköltet szolgáltak fel, melyet 
a szakácsok az iskola udvarán felállí-
tott sátorban bográcsban készítettek el. A 
vacsora után természetesen a desszert sem 
maradhatott el, amely idén is a házi rétes 
volt a tömörkényi Csabi Cukrászdának 
köszönhetően. Ahogy véget ért a vacsora 
a táncterem gyorsan meg is telt, a fer-
geteges hangulat idén sem maradhatott 
el, éjfélkor egy szusszanásnyi szünetként 
tombolát húztak a szervezők, az esthajna-
lig tartó mulatsággal zárult. 

Köszönet illeti a Tündérbirodalom 
Virágüzletet a kitűzőkért és a virágo-
kért! Emellett minden támogatónknak 
köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat! 
Valamint köszönjük vendégeinknek, hogy 
megtisztelték a rendezvényt és hozzájárul-
tak az est jó hangulatához. 

Nagy tisztelettel: Tóth István
tiszaalpári vőfély, szervező
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SILVANIA KUPA 2020
Március 14-én 9 órai kezdettel sakk-

versenyt rendeztek a Silvania étteremben, 
melynek célja, a bajnoki cím és helyezé-
sek elnyerése mellett Tiszaalpár és von-
záskörzetében élők baráti-kapcsolatainak 
ápolása volt a sakk-sporton keresztül. Az 
esemény házigazdája a Silvania étterem 
vezetője Takó József, a rendező pedig 
Gálfi Mihály volt. 

A verseny az alábbi végeredmény-
nyel zárult: 1. Cs. Kovács László Csong-
rád-Bokros, 2. Gálfi Mihály 1965 Tisza-
alpár, 3. Bársony András Tiszaalpár, 4. 
Besenyei Zsolt Tiszaalpár, 5.  Ábrahám 
Lajos Szeged/Röszke, 6. Retkes Sándor 
Kiskunfélegyháza, 7. Dragon János Ti-
szaalpár, 8. Barcsa Benedek Tiszakécske, 
9. Barcsa Levente Tiszakécske, 10. Bar-
csa Mihály Tiszakécske

Rendhagyó március 15-i megemlékezés
A tiszaalpári Árpád Fejedelem Álta-

lános Iskola 6. évfolyamának mindhárom 
osztálya szorgalmasan készült az 1848-as 
forradalom és szabadságharc tiszteletére 
szervezett megemlékezésre. Sajnos hét 
közben jött a kormány ajánlása, hogy a 
koronavírus járvány veszélye miatt a te-
lepülések ne szervezzenek tömeges ren-
dezvényeket. Suba Jánosné, Dömötörné 
Tar Margit és Ivicz Lázár felkészítő taná-
rok azonban nem akarták veszni hagyni 
a már kész műsort, így az általános is-
kola sportcsarnokában, közönség nélkül 
ugyan, de rögzítésre került gyermekeink 
produkciója. Mint mindig, ezúttal is ma-
gasra tették a mércét és nagyon színvo-
nalas műsort adtak elő. Minderről videó 
felvétel készült, melyet a legnépszerűbb 
videómegosztón meg lehet tekinteni. A 
youtube videó elérési linkje megtalálható 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatá-
nak hivatalos facebook oldalán és az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola internetes 
oldalán is.

Néhány civil szervezet, egyesület az 

elmaradt megemlékezés ellenére is el-
helyezte tisztelgő koszorúját az Árpád 
téren felállított Petőfi szobornál, melyért 
ezúton is szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket.                              Kerekes András

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!

A 2020. évben hamarosan ismét elkövetkezik az adóbevallás időszaka, amikor befizetendő adónk 1%-áról eldönthetjük, hogy 
mely társadalmi szervezet számára kívánjuk felajánlani. Kérjük Önöket és hozzátartozóikat, hogy számos más nemes cél közé 
vegyék fel a PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY támogatását is (adószám: 18353963-1-03)!
Adójának 1%-a – ha az még oly csekély összeg is – jelentős mértékben hozzájárul az Alapítványon keresztül az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola munkáját segítő, támogató célok megvalósításához!
A 2019. évben – Önöknek köszönhetően – 359.932,-Ft érkezett bankszámlánkra az Önök adójának 1%-ából!
Ebből a felajánlásból tudjuk biztosítani az Árpád Fejedelem Általános Iskola programjaihoz, a diákok kirándulásaihoz és az év 
végi könyvjutalmakhoz nyújtandó támogatásokat.

Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulását adója 1%-ával.
Kérjük, ne feledkezzenek el az eSZJA online kitöltő felületen történő benyújtásról sem.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
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Egyházi sorok
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a járványveszély idejére az alábbi 
intézkedéseket hozta:
=   A nyilvános liturgiák (szentmisék, keresztutak, litániák, ünnepélyes há-
zasságkötés) 2020. március 22-től/ Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés 
visszavonásáig szünetelnek. A már felvett miseszándékok a nép részvétele 
nélkül engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendel-
kezése értelmében áthelyezhetők.

=   Keresztség szentsége: Amennyiben a kiszolgáltatás szükséges, úgy tör-
ténjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai 
előírásokat.

=   Házasság szentsége: Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történ-
jen szűk körben (= szülők, és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

=    Áldoztatás: Csakis kivételes esetben megengedett, de csak a hatóságok 
által előírt higiéniai előírások betartásával.

= Bűnbocsánat szentsége: A gyónás szentségének kiszolgáltatása az alább 
leírt formákban javasolt: A gyóntatószékben történő gyóntatás a rendelkezés 
életbe lépésétől kezdve egyáltalán nem ajánlott. Gyóntatószék nélkül, külö-
nösen javasolt a szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és 
a gyóntató viseljen maszkot, védőöltözetet.

=   Betegek kenete: A hatóságok előírása követendő. A megkenés egyetlen 
testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet formuláját. Közvetlenül 
a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező. Karantén alatt lévő 
betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás meg-
engedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben 
a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent 
kenet. 

= Temetés: A hozzátartozók csak szűk körben tartsák meg. A zárt ravatalozó a 
szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. Lehetőleg ne álljanak szorosan 
közel egymáshoz, továbbá kerüljék a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A 
temetési szentmise ugyanúgy a hívek részvétele nélküli vagy egy majdani, a 
hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.

A hajdani híres tiszaalpári borokról 
már volt szó egy korábbi cikkünkben. A 
„kis tokajinak” is nevezett mézédes al-
pári fehérbor cukortartalma hihetetlenül 
magas volt. A környékbeli falvak és váro-
sok nem véletlenül irigykedve figyelték, 
ahogyan minden egyes szüret után jel-
lemzően az alpári borok kapták a legma-
gasabb árcímkét. Ezt bizonyítja mostani 
idézetünk, mely mellé két korabeli újság-
hirdetést is csatolok. Mindhárom forrás 
a Félegyházi Hírlap 1893-as számaiban 
jelent meg, íme tehát először a cikk: 

„-Borárak. A borárak a környék 
városai közül Félegyházán a legalacso-
nyabbak. Szőlős gazdáink legnagyobb 

része rá van utalva, hogy bortermését 
szüreteléskor azonnal eladja s főleg ez 
az oka, a must olcsóságának, Míg Al-
páron 17-18, Kecskeméten 14-15, Ceg-
léden 14-16, Nagy-Kőrösön 15-16 frt a 

mustnak hektoliterje, addig Félegyházán 
kezdetben 10-12 frt, most pedig – mióta 
egy-két budai korcsmáros nagyobb be-
vásárlásokat tesz 12-14 frt egy hektoliter 
mustnak az ára.” Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:

ADJ VÉRT!
EZ MOST
TÉNYLEG
FONTOS!

Április 22-én, 9-12-ig várják 
az önkéntes véradókat a Magyar 
Vöröskereszt munkatársai a Mű-
velődési Ház nagytermében! 

A véradásokra országosan en-
gedélyezik a művelődési házak 
kinyitását. Aki a véradás napja 
előtt 30 nappal külföldön járt, 
vagy találkozott olyan ismerő-
sével, aki az elmúlt hónapban 
külföldön járt, az csak egy hónap 
múlva jelentkezzen vért adni, és 
csak akkor, ha egészségesnek 
érzi magát. A járványügyi hely-
zetben kiemelten fontos a véra-
dás, hiszen minden egészséges 
ember életet menthet! Most a 
még gyorsabban fogynak a vér-
készítmények. A véradás bizton-
ságos, az OVSZ a szokásosnál is 
szigorúbb előírásokat alkalmaz, 
ha tehetik viseljenek szájmasz-
kot amikor véradásra mennek és 
tartsák be a 2 méteres távolságot 
egymástól!
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Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alap-
ján minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig betölti 
a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjá-
tól (2020. szeptember 1-jétől) legalább 
napi négyórás óvodai nevelésre kötele-
zett. A rendelkezés célja, hogy gyerme-
keink érdekében a megfelelő életkorban 
kezdődhessen el közösségbe integrálásuk 
és felkészítésük a majdani iskolakezdés-
re.

A koronavírus terjedése okán kihir-
detett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-
es nevelési évre történő óvodai beirat-
kozások során a köznevelésért felelős 
miniszter határozata alapján javasoljuk, 
hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a 
következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.
hu/korzet honlapon, hogy melyik a la-
kóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a 
szülő nem a kötelező felvételt biztosító 
óvodába szeretné gyermekét beíratni, 
akkor ezt a szándékát – a körzetes óvo-
da nevének és címének megjelölésével 
– elektronikus úton, telefonon vagy – kü-
lönösen indokolt esetben – személyesen 
jelezze az általa választott óvoda veze-
tőjének 2020. április 17-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda 
a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 
2020. április 2 – április 20. között tartja 
meg. A körzettel nem rendelkező óvoda 
a hozzá érkező szándéknyilatkozatok 
alapján folyamatosan készíti el a beirat-
kozások időpontjára vonatkozó beosz-
tást, amelyről a szülőt haladéktalanul 
tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről 
legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és 
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő 
szülőt, illetve az érintett kötelező felvé-
telt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a 
kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. 
április 21-ig hivatalból felveszi a kör-
zetébe tartozó azon gyermeket, akivel 
kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, 
hogy más óvoda felvette. A beiratko-
záshoz szükséges iratok bemutatására 
a gyermek első óvodai nevelési napján 
kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan 
óvodába szándékozik beíratni a gyer-
mekét, amely egyébként is a kötelező 
óvodai felvételt biztosítja a számára, 
akkor nincs szüksége intézkedésre az 
óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyerme-

kekre számít, és a férőhelyet biztosítja 
számukra a szülő külön jelzése nélkül 
is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy 
legalább telefonon vagy e-mailben ve-
gyék fel a kapcsolatot az óvodával az 
ilyen esetekben is, és tájékoztassák a 
szülői szándékról, hogy a körzetes óvo-
dába kívánják beíratni gyermeküket.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, 
hogy amennyiben a kötelező felvételt 
biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége 
teljesítése után további felvételi kérelme-
ket is teljesíteni tud, akkor az óvodának 
eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján 
a beiratkozások időpontjára vonatkozó-
an az óvoda beosztást készít, amelyről az 
érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 
a körzetébe nem tartozó gyermekek fel-
vételére vonatkozóan 2020. április 30-ig 
dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket 
nevelő szülőt és az érintett kötelező fel-
vételt biztosító óvoda vezetőjét.

A hatékony beiratkozás segítéséhez 
összegyűjtöttük a legfontosabb kérdése-
ket és válaszokat.

1. Hol találom meg a kötelező felvé-
telt biztosító óvodát?

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.
oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menü-
pont Köznevelési intézmények körzetha-
tárait tartalmazó publikus nyilvántartás 
pontjában vagy a https://kir.hu/korzet ol-
dalon elérhető az óvodai körzeteket tar-
talmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van 
település, közterület vagy óvoda alapján 
is keresni. Ezenkívül az intézményekben, 
illetve a települési önkormányzatoknál 
a helyben szokásos módon tájékoztat-
ják az érintetteket, így ha esetleg a sa-
ját közterületére vonatkozóan nem talál 
információt a Hivatal honlapján, úgy az 
önkormányzathoz fordulhat további tájé-
koztatásért.

2. Mi a teendőm, ha szeretném enge-
délyeztetni gyermekem óvodakezdésének 
elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév 
május 25-éig benyújtott – kérelemben 
kérelmezhetik a területileg illetékes járási 
hivatalnál gyermekük óvodakezdésének 
halasztását. A járási hivatal a szülői ké-
relem alapján, a gyermek jogos érdekeit 
szem előtt tartva felmentheti a gyermeket 
az óvodai foglalkozáson történő részvé-
tel alól annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, ha ezt a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
A kérelem benyújtásával kapcsolatban 
forduljanak a lakóhelyük alapján terüle-
tileg illetékes járási hivatalhoz.

3. Mi a teendőm, ha gyermekem 
bölcsődés, és még további egy évig a 
bölcsődében marad?

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. áp-
rilis 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hi-
vatal számára, ha az óvodaköteles korba 
lépő gyermek a jogszabályokban megha-
tározott esetben további egy évig bölcső-
dei ellátásban vesz részt, és nem kezdi 
meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke 
is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyez-
tessen a gyermekét ellátó bölcsődével, 
hogy a szükséges bejelentést megtették-e 
a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse 
gyermekét ebben a beiratkozási időszak-
ban óvodába.

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön 
élünk vagy költözünk, ezért gyermekem 
nem kezdi meg Magyarországon az óvo-
dai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 
2020. január 1-jétől abban az esetben, 
ha az óvodaköteles gyermek családjával 
éppen külföldön él, ezt a tényt az Okta-
tási Hivatal részére be kell jelenteni. A 
bejelentéshez használható űrlap elérhe-
tő az Oktatási Hivatal honlapján (www.
oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Kül-
földi távozás bejelentése pontjából vagy 
a https://www.oktatas.hu/kozneveles/
kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról 
közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus 
kitöltését követően a kérelmet aláírva a 
következő postacímre kell megküldeni: 
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilván-
tartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kor-
mány által kihirdetett országos veszély-
helyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán 
kérem, hogy elsősorban a telekommu-
nikációs eszközök segítségével (telefon, 
internet) tájékozódjon a kiválasztott óvo-
da beiratkozási rendjéről, illetve egyez-
tessen az óvodával, annak fenntartójával, 
hogy gyermeke beiratkozása személyes 
találkozás nélkül milyen formában tehető 
meg. Az óvodák és fenntartóik elérhe-
tőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/
Köznevelés/Köznevelési közérdekű ada-
tok/Köznevelési intézménykereső menü-
pontban.
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Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BK-2017-00009-es kódszámú projekt 
„Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése”

Helyi hagyományok feltárása „Régi szép emlékek”
Húsvéti szokások és hagyományok

A húsvét az egyik legfontosabb ünnep 
a keresztények számára, ennek köszönhe-
tően Magyarországon is számos szokás, 
hagyomány alakult ki és maradt fenn ez-
zel kapcsolatban. 

Húsvét Magyarországon az év egyik 
legfontosabb vallási ünnepe, amely alkal-
mával Jézus Krisztus feltámadásáról em-
lékezünk meg. Ennek tiszteletére szerte 
az országban szentmiséket és istentiszte-
leteket tartanak, melyek általában körme-
nettel zárulnak.

A húsvétot megelőző vasárnap - vi-
rágvasárnap - Krisztus diadalmas jeru-
zsálemi bevonulásának az ünnepe. Ennek 
emlékére alakult ki az a szokás, hogy a 
déli vidékeken pálmás, az északibb tája-
kon pedig barkás körmenet tartanak.

A húsvéti ünnepkör a farsang utáni 
negyven napos nagyböjttel kezdődik, 
amelynek mélypontja a nagypéntek, Jé-
zus szenvedéseinek és kereszthalálának 
az emléknapja. Ennek tiszteletére és a 
legtöbb templomban passiójátékot, az is-
kolákban pedig misztériumjátékokat ren-
deztek. Nagyszombaton szentelték meg a 
tüzet, illetve ezen a napon tartották a víz-
szentelés szertartását is. Mindemellett a 
leglátványosabb nagyszombati szertartás 
a feltámadási körmenet volt.

A negyvennapos böjt után az emberek 
teli kosarakkal indultak meg a templo-
mok felé, hogy az abban vitt sonkát, főtt 
tojást, kalácsot és tormát már megszen-
telve, megáldva fogyaszthassák el este a 
húsvétvasárnapi ünnepi asztal körül ülve.

Húsvéthétfő a magyarok lakta terü-
leteken a locsolkodás napja. A szokás 
eredete a régi időkbe nyúlik vissza, alapja 
pedig a víz megtisztító és megújító erejé-
ben gyökerezik, modern formában pedig 
a mai napig megmaradt. Vidéken több he-
lyen még napjainkban is kútvízzel locsol-
ják a lányokat, a városokban azonban kü-
lönféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. 
Locsolóvers azért mindenhol kötelező. 

A locsolkodás hagyományának egyesek 
Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a 
feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel 
lelocsolva próbálták a katonák lecsende-
síteni.

A locsolás után a fiúk a régi idők-
ben tojást, szalonnát vagy festett tojást 
kaptak cserébe. Ezeket a vörös vagy lila 
hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld 
dió levének segítségével festették külön-
böző színűre. Napjainkban a lányok és 
az asszonyok a férfiakat a locsolás nap-
ján vendégül látják, különféle ételekkel, 
kaláccsal és italokkal kínálják. A locsol-
kodást hagyományosan különböző vers-
ikék és mondókák kísérik, amelyek igen 
változatosak. A technika fejlődésével a 
természetes festékanyagokkal készí-
tett hímes tojásokat lassan felváltották a 
mesterséges színezékekkel készítettek, de 
gyakori csokoládéból készült tojás vagy 
nyuszi figura is. Sok esetben a tojás mellé 
aprópénz is jár a locsolkodónak.

A tojásfestés a régebbi időkben nem 
kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb 
megoldás a levél felhasználásával ké-
szült díszes tojás volt, de sok helyen a 
mai napig igyekeznek megőrizni az egyes 
tájegységekre jellemző díszítési motí-
vumokat, amelyek számos technikával 
(harcolás, hímezés, írás vagy akár patko-
lás) készülhet.

A locsolkodás és a tojásfestés hagyo-
mánya azonban a városokban kezd kissé 
megfakulni, ezt a napot sok család inkább 
kirándulással vagy a rokonok meglátoga-
tásával tölti.

Húsvéti szimbólumok
A tojás az ősi termékenység szimbó-

luma, amely a világ szinte összes népénél 
fellelhető, a kereszténységben pedig a fel-
támadás jelképévé vált.

A húsvéti nyúl eredete kissé bizony-
talan, nálunk német hatásra honosodott 
meg valamikor a XIX század folyamán. 
Maga a nyúl szintén a termékenység 

szimbólumává vált, és szerte Európában 
a húsvét ünnepével társítják.

A bárány az egyik legelterjedtebb 
húsvéti jelkép, amelynek szerepe az utób-
bi időben jelentősen csökkent és helyét a 
húsvéti sonka vette át. A mediterrán or-
szágokban azonban napjainkban is az ün-
nepi asztal elmaradhatatlan eleme a sült 
bárány. A jelkép eredete bibliai és több 
történetre is visszavezethető. A bibliai tíz 
csapás közül a zsidó népnek az utolsót 
nem kellett elszenvedniük, mivel áldozat-
ként házaikat egy bárány vérével jelölték 
meg, de Jézus kereszthalála is az áldoza-
tot hordozza magában, hiszen halála által 
váltotta meg az emberiséget.

A barkaág szintén régi húsvéti szim-
bólum, melynek eredete a virágvas virág-
vasárnap megünnepléséhez nyúlik visz-
sza. A barka a Magyarországi éghajlati 
viszonyoknak köszönhetően a pálma és 
olajágak szerepét vette át, amelyekkel Jé-
zust köszöntötték jeruzsálemi bevonulása 
alkalmából.

Az idei évben a húsvéti hagyományo-
kat a koronavírus járvány miatt csak rész-
ben tudjuk megtartani, azt is csak szűk 
családi körben…

Vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek áldott húsvétot, jó 

egészséget kívánok!
Tiszaalpár, 2020. 04. 07.
Víglási Krisztina
Forrás: https://www.edenkert.hu/

elet-mod/legjobb-otthon/husveti-szoka-
sok-hagyomanyok/5469/

Akiket nagyon vártunk: Kovács Dominik (Anyja neve: Kovács Nikolett), Tári Hanna (Szepesi Anikó Szilvia), Faze-
kas-Lőczi Zénó (Lőczi Márta)

Akik házasságot kötöttek: Kenderesi Adrián Leontin és Szőke Rita (03.20.)
Akiktől búcsúztunk:  Magyar Ilona (1933), Szekeres Mátyásné Bodó Margit (1914), Berkes Imre (1956), Barcsa Mihályné 

(1943), Palásti Sándorné (1938), Gondi Ferencné (1940)

Anyakönyvi hírek
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Bemutatjuk a Gondozási Központ új vezetőjét
Kajtár Anita vagyok, 2020. február 1-től 
látom el Tiszaalpáron a Gondozási Köz-
pont intézményvezetői feladatait megbí-
zással. A Képviselő-testület az pályázati 
eljárás lefolytatását követően 2020. ápri-
lis 1-től kinevezett 5 évre.
Szociális munkás főiskolai diplomám 
mellett elvégeztem Szegeden a szocioló-
gia mester képzést az egyetemen, telepü-
léskutató szakirányon. Több, mint 20 évet 
töltöttem önkormányzatnál, majd ezt kö-
vetően a Csongrádi Járási Hivatal Hatósá-
gi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályán. 
A szociális terület mindig meghatározta 
a munkám, hol a fenntartó oldaláról, hol 
pedig a hatósági munkám kapcsolódott 
hozzá. Jelenleg is Csongrádon élek fér-
jemmel és két iskolás korú gyermekünk-
kel.
Alapvető értékeim is e pályához köthe-
tők. Mindig szerettem az emberekkel, 
családokkal foglalkozni, segíteni őket 
problémáik megoldásában. Fontosnak 
tartom a generációk közötti kapcsolatok 
megtartását, erősítését, a támogató kö-
zösségek szerepét, amire ez a mostani 
veszélyhelyzet különösen ráirányíthatja 
a figyelmünket. Ennek a munkának meg-
van a változatossága, még „békeidőben” 
is, hiszen ahány ember, annyi életút, és 
mind egyedi. 
A jelenlegi helyzetben viszont felgyorsult 
tempóban kell követni az eseményeket, 
a naponta kiadott rendeleteket, útmuta-

tókat, valamint szigorú és következetes 
döntések meghozatala vált és naponta 
válik szükségessé, hogy minél kisebbre 
tudjuk csökkenteni a vírus megjelené-
sének kockázatát az intézményben, az 
otthonainkban. Ez az időszak felelős, fe-
gyelmezett hozzáállást követel mindenki 
részéről.
Az intézmény fejlesztésére, vezetésére 
vonatkozóan vannak terveim, ötleteim, 
de az itt eltöltött idő rövidsége miatt még 
konkrétumokat nem szeretnék említeni. 
Mindenképp azon fogok dolgozni, hogy 
a fenntartóval való együttműködés kere-
tében megtaláljuk azokat a lehetőségeket, 
erőforrásokat, amik a fejlődés, fejlesztés 
irányába mutatnak. A közvetlen munka-
társaimmal – úgy gondolom – gyorsan 
megtaláltuk a közös hangot, erős, meg-
bízható csapat, támaszkodhatom rájuk és 
bízom benne, hogy ők is ezt érzik velem 
kapcsolatosan. Ugyanezt mondhatom a 
lakókkal és hozzátartozókkal kapcsolat-
ban is, minden esetben a kommunikáció-
ra, a közös konszenzusra fogok törekedni. 
Sajnos, most a látogatási tilalom is meg-
nehezíti a szeretteikkel való kapcsolattar-
tást, de igyekszünk a jelenlegi helyzetből 
kihozni a legtöbbet, video-chaten, telefo-
non is lehetőséget biztosítunk erre, és sze-
rencsére sokan igénylik úgy a lakók, mint 
a családtagjaik is.
Sok segítő szándékú emberrel találkoz-
tam eddig a településen, ezért optimista 

vagyok a jövővel kapcsolatosan, valamint 
a civil összefogás szerepét is kiemelném. 
Sokan vannak, akik tudnának és szeret-
nének is segíteni, de nem mindig tudják, 
hogyan lehetne ezt a gyakorlatban. 
Összegzésképpen elmondhatom, hogy a 
magam részéről előre tekintek és meg-
ígérhetem, hogy minden tudásommal 
azon leszek, hogy az intézményt a továb-
biakban is a lehető legjobb színvonalon 
tudjuk működtetni, mind a ránk bízott 
lakók, hozzátartozóik, mind a település 
megelégedésére. 
Tiszaalpár, 2020. április 7.

Kajtár Anita

Orvosainkat kérdeztük a koronavírusról
Dr. Taricska Tibor:

„A vírusterjedéssel kapcsolatban 
aggasztó híreink nincsenek. Nincs tu-
domásunk fertőzött személyről telepü-
lésünkön. Néhányan hatósági karantén-
ban vannak (családostól).

A háziorvosi ellátásunk folyamatos, 
bár az Újfalusi rendelőt jelenleg nem 
használjuk. A védekezésre alkalmas 
eszközök közül szájmaszkokat kaptunk 
a járási hivataltól, amit április 6-án szál-
lítottak ki.”

Betegtájékoztató:
Dr. Vancsura Zoltán háziorvostól, 

az I. számú háziorvosi körzethez tartózó 
betegek részére.

Szeretném tájékoztatni, hogy a jár-
ványügyi helyzet miatt rendelésemet, 
csak akut, komoly panaszokat okozó 

betegségek esetén keressék fel. A váró-
teremben egyszerre csak 2 fő tartózkod-
hat, a többi betegnek egymástól 2 m tá-
volságot tartva, a rendelő előtti területen 
kell várakoznia. A krónikus betegségek 
gondozását, a gondozással kapcsolatos 
vizsgálatokat a járvány lezajlását köve-
tő időre kell halasztanunk.

A szakrendelések csak sürgős ese-
teket fogadnak. A tervezett műtéteket 
elhalasztották.

Az állandó gyógyszerek rendelését 
rendelési időben a 0304340757 történő 
telefonos jelzés esetén e-recept formá-
jában felírjuk. A gyógyszer kiváltását 
bármelyik patikában, bárki, a személy-
azonosságának igazolását, a beteg TAJ 
számának közlését követően kiválthatja.

A 2020.03.11. után lejáró szakor-
vosi javaslatot igénylő gyógyszerek, 

közgyógyellátási igazolvány, a gépjár-
művezetői engedélyek orvosi alkalmas-
ságának lejárati ideje automatikusan 
meghosszabbodik a járvány lezajlásáig.

Felső légúti panaszok, főleg 38 C, 
vagy e feletti láz, száraz köhögés, ful-
ladás esetén hétköznap 07:30-15:30-
ig a 06304340757 telefonon legyenek 
szívesek jelentkezni! 15:30-07:30-ig az 
ügyeleti 0676441435 telefonszámot kell 
hívni.

A vizsgálatot ez esetben a telefonos 
megbeszélés helyettesíti. A szükséges 
gyógyszerek elrendelése e-recept for-
májában történik. Koronavírus gyanús 
fertőzés esetén a telefonos megbeszélést 
követően kerül sor az intézkedésre.

A fentiekkel kapcsolatban kérem szí-
ves megértésüket és közreműködésüket.

Dr. Vancsura Zoltán
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ONLINE TANÍTÁS TISZAALPÁRON
A COVID 19 vírus terjedése miatt 

2020. március 16-tól iskolánkban is on-
line oktatást kellett bevezetni. Ez minden-
ki számára váratlan és sok nehézséggel 
járó feladatot jelent. A szülőknek, a tanu-
lóknak és a pedagógusoknak is minden 
előzetes felkészülés nélkül egyik napról a 
másikra alkalmazkodniuk kellett a válto-
zásokhoz. A nehézségeket fokozza, hogy 
sok helyen nem állnak rendelkezésre a 
szükséges digitális eszközök sem illet-
ve azok használata is nehézséget jelent. 
Néhány tanulónak jelenleg is postai úton 
küldjük minden héten a tesztlapokat, a 
tankönyvek és munkafüzetek segítségé-
vel elvégzendő feladatokat, mivel nincs 
számítógépük, okostelefonjuk.

A tanulók többsége szorgalmasan és 
kitartóan dolgozik immár több mint há-
rom hete. Ugyanakkor vannak olyan ta-
nulók is, akik azt hiszik, kitört a szünet. 
Sajnos ez nem így van! Mindenkinek 
kötelessége a folyamatos munka, amely 
mindenkire többlet terheket ró. A szülők-
nek a mindennapi feladataik mellett segí-
teni kell a gyermekeiket is. A tanulóknak 
tanári magyarázatok hiányában, vagy 
csak annak nagyon csekély megvalósulá-
sa mellett is haladni kell a tananyaggal. 
A pedagógusoknak nemcsak javítani, el-
lenőrizni kell a tanulóik munkáit, hanem 
lelkileg is támogatni, biztatni, motiválni 
napról napra, hogy megmaradjon a kitar-
tásuk, és tudjanak fejlődni a tanév hátra-
lévő részében is. Emellett a szülőkkel is 
folyamatos a kapcsolattartás. Sok pozitív 
és sajnos néhány negatív tapasztalatot is 
megéltünk az elmúlt hetekben. Ilyenkor 
mindenkinek megmutatkozik az igazi jel-
leme! Látjuk, hogy ki az, aki megbízható, 
ki segítőkész, és ki az, aki lusta vagy ka-
mubajnok!

A sokféle tapasztalat ellenére elmond-
hatjuk, hogy nagyon hiányzik a régi éle-
tünk! Hiányoznak a gyerekek, a kollégák, 
a barátok. Bízunk abban, hogy mielőbb 
elmúlik a vírusveszély és ismét minden 
munkanap iskolába járhatunk! 

Érzéseink kifejezéseként Mentovics 
Éva: Sulimese című kis versét küldjük 
minden kedves segítőkész szülőnek, szor-
galmas gyermeknek, és önzetlen kollégá-
nak. Köszönjük az összefogást, a segítsé-
get!

 Kellemes húsvéti ünnepeket kívá-
nunk mindenkinek az iskola minden dol-
gozója nevében!   

Mayer Tamásné intézményvezető

Mentovics Éva:
Sulimese, avagy iskola offline 

Elárvult az iskolánk most,
termeiben csend honol.
Tanító se sétál arra,
és kisdiák sincs sehol.

Suliajtó, sulikapu
kulcsra zárva, riglizve,
akárki is kopogtatna,
nem nyitná ki senki se.

- Unalmas így! - szól az ablak -
Senki sem vet rám szemet!
- Ó, ne is mondd! - így a tábla -
Én is ettől szenvedek.

- Hiányoznak! - szól a kréta -
Hogyha tudnám, leírnám.
- Csak állok itt - sóhajt a szék -
Rég nem ült már senki rám.

Zsörtölődnek a padok is:
- Mennyi tudást hordoztunk!
Sok matek- és olvasókönyv
pihent mindig meg rajtunk.

Megbillen egy kép a falon:
- Ábécé, meg egyszer egy...
Ezt se, azt se tanulják most,
betűk, számok...? Egyre megy.

Lemondóan kattan egy toll:
- Nem divat már a tudás!
- Maradi vagy! - szól a laptop -
online megy a tanulás.

Felé bök egy karcsú körző:
- Te modern vagy, csak tudod!
Egész nap egy kacér DELL*(nő)
monitorját bámulod.

Feljajdul a sulicsengő:
- Nem könnyű ám nekem sem!
Komor vagyok, pedig nemrég
milyen vígan csengettem.

Szolid hangon, szomorkásan
dúdolgat a kotta is...
- Ha jönnének, s dalolnának,
dehogy bánnám, hogy hamis!

- Dó, ré, mi, fá... Ááá, most hagyjuk! -
zongora szól leverten.
- Lehangol, hogy nincs közönség,
szolmizálni sincs kedvem.

- Depressziónk lesz így lassan -
pattognak a szertárban.
- Futball labdák és röplabdák
nem élhetnek bezártan!

Nem jár itt egy kósza lélek,
tanító, vagy kisdiák?
Legalább egy morcos edző

jönne ajtót nyitni ránk!

Megmozdult egy társasjáték...
„Ki nevet majd a végén?”
Megakadt az ablak szeme
egy macskán, s egy egérkén.

- Felesleges aggódnotok! -
cincogott a kisegér.
- Visszatérnek, mert a szünet
hamarosan véget ér!

Hatalmas lesz majd a ricsaj,
saját hangom se hallom,
és egy sereg kis lurkóval
osztozhatok a sajton.

- Nem hinném, hogy a sajtodat
kéne tőlük féltened.
Fél fogukra se lesz elég
százhúsz évnyi ételed! -

s nevetgélve odébbálltak,
majd nyávogva, cincogva,
kézen fogva visszabújtak
a játékosdobozba.

- Kíváncsiak vagyunk mi is,
ki nevet majd a végén.? -
tekergett a laptopkábel,
sóhajtott fel a kémény.

Ha majd online bejelentik,
hogy a suli újra vár,
s idekocog fociedző,
sok-sok diák és tanár,

végy szemügyre alaposan
minden apró kis jelet,
mert a suli - hidd el nekem -
nagyon várt már titeket.

Boldogsága határtalan,
semmihez sem fogható.
Ha jól figyelsz, meghalhatod,
ahogy minden ott lakó

örömében felsóhajt majd,
tiszta szívvel marasztal,
lehet akár ajtó, ablak,
kép a falon, pad, asztal,

zongora, vagy kottatartó,
kréták, meg a nagy tábla,
s önfeledten pattog minden
labda majd a szertárba’.

A pad mellett észrevétlen
alád csúsznak a székek...
„Foglalj helyet ismét rajtunk!”
marasztalnak majd téged.

Rád kacsint pár monitor is,
látszik rajtuk, hogy vártak,
csak a laptop szomorkodik,
hogy most újból offline vagy.
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Tanulmány a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását 
akadályozó tényezők felméréséről

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00009 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben a Tiszakécskei járásban” 
című pályázat keretében készített tanul-
mányt Labáth Ferencné „A hátrányos 
helyzetű gyermekek óvodába járását 
akadályozó tényezők felmérése” cím-
mel. 

Tanulmányában kiemeli, hogy a 
„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köz-
nevelésről” céljai és alapelvei között 
milyen hangsúlyos szerepet kap a tár-
sadalmi leszakadás megakadályozása a 
nevelés-oktatás eszközeivel. Rámutat 
arra, milyen célokat, feladatokat fogal-
maz meg az óvoda a hátrányos helyzetű 
gyermekek rendszeres óvodába járása 

érdekében, mindezeket milyen törvényi 
és szakmai szabályozók mentén valósít-
ja meg. Mit tesz hátránycsökkentő sze-
repének betöltése közben, mi az, amire 
e feladatának betöltése érdekében a jö-
vőben is fokozottan kell figyelnie.

Elemezve a rendelkezésére bocsá-
tott adatok, interjúk, intézményi doku-
mentumok eredményeit, összegzésében 
a következőket írja: „A Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda eredménye-
sen tölti be az óvodai nevelés hátrány-
csökkentő szerepét”. A tanulmány ré-
szét képező intézkedési terve épít a 
kedvező belső tényezőkre, amelyek 
segítik az eddig eredmények fenntar-
tását és azok továbbfejlesztését. Az öt 
évet felölelő terv feltárja az óvodába 

járás segítésének tényezőit, az óvodai 
szociális segítő munkatárs feladatkö-
rének kibővítését e cél érdekében, egy 
intézményi mentálhigiénés csoport, 
valamint egy szülőcsoport kialakítását, 
továbbképzéseket, amelyek segítik a 
megjelölt célok elérését.

Köszönetünket fejezzük ki a tanul-
mány szerzőjének, valamint mindazon 
partnereknek (segítő munkatársaknak, 
szülőknek), akik a tanulmány előkészí-
tő fázisában megosztották értékes véle-
ményüket, tapasztalataikat – segítve az 
előkészítő munkát, a reális képet alkotó 
tanulmány megszületését.

Kiss Mária
óvodavezető

AMIT A LIFE LONG VITALITY PACK-RÓL TUDNI KELL…
Minden egyes LLV Pack tartalmának 
beszedésével, egy hónappal kitoljuk az 
öregedési folyamatainkat! Miért? Mert 
ebben a csomagban olyan, a szerveze-
tünk számára nélkülözhetetlen vitamin, 
ásványi anyag, nyomelem, enzimkeve-
rék és superfood kombináció található, 
amelyek elengedhetetlenül fontosak 
az egészségünk megőrzéséhez a mai 
tápanyagszegény, stressz faktorokkal 
teli világban. Olyan illóolaj keveré-
keket tartalmaznak, melyek segítenek 
abban, hogy a készítmények minden 
mikrogrammja felszívódjon, és ott 
fejtse ki hatását, ahol szükséges. Fer-
mentált formában található vitaminok, 
és kelát kötésben lévő ásványok, su-
perfoodok, és botanikai keverékek al-
kotják, amitől különlegesen hatékony, 
egyedülálló készítménynek nevezhető. 
MINDEN ÖSSZETEVŐ AZ UTOLSÓ 
CSEPPIG FELSZÍVÓDIK! Ellentét-
ben a kémiai elemeket tartalmazó bolti 
vitaminkészítményekkel. Nézzük az 
összetevőket: Alpha CRS+ - sejt vita-
litás komplex – biológiai életkorunkat 
visszatekerő termék - antioxidáns vé-
delmet nyújt a celluláris DNS és más 
sejtstruktúráknak - támogatja a sejtek 
szaporodását és élettartamát - előse-
gíti a mitokondriális energiatermelést 
- támogatja az oxidatív stresszre ható 

egészséges folyamatokat - botanikai 
kivonatokat, karotinoidokat, polifen-
olokat és sejt energia keveréket tartal-
maz. xEO Mega, vEO Mega- esszen-
ciális olaj Omega Komplex egy egyedi 
összetételű, CPTG minősített tiszta te-
rápiás olajok, valamint tengeri és szá-
razföldi omega zsírsavak védett keve-
réke. Az omega zsírsavak segítenek az 
ízületek, szív és érrendszer és az agy 
egészségének támogatásában, és támo-
gatják az egészséges immunfunkció-
kat. (Vegán formában is elérhető) Más 
halolaj termékek, eloxidálódhatnak, 
ún. sejtmérget termelhetnek, (avas sza-
gukról ismerhetők fel) ezzel több kárt 
okozva, mint hasznot. A doTerra olyan 
antioxidáns jellegű keveréket tett ebbe 
a termékbe, amely biztosítja, hogy ne 
forduljanak elő oxidatív folyamatok. 
Egy olyan különleges illóolaj keverék 
került bele, (szegfűszeg, borsmenta, 
vadnarancs, tömjén, kakukkfű, gyöm-
bér, római kömény) mely erőteljes 
gyulladásellenes hatást biztosít,és segít 
abban, hogy az emésztőrendszeren ke-
resztül a véráramba kerülve maximális 
felszívódás történjen. Microplex VMz 
- komplex multivitamin, ásványianyag 
és nyomelem komplex - 22 féle alap-
vető vitamin és ásványi anyagot tar-
talmaz - támadja a szabad gyököket, 

az antioxidatív A, C, E vitaminokkal 
- támogatja a csontok egészségét kal-
ciummal, D-vitaminnal,cinkkel, és 
magnéziummal - természetes fólsavat 
tartalmaz citromhéjból - kelát kötés-
ben lévő ásványi anyagokat tartalmaz: 
kalcium, magnézium, cink, szelén, réz, 
mangán , króm - kelkáposzta, pitypang, 
petrezselyem, tengeri moszat, brokkoli, 
kelbimbóhajtás, káposzta ,spenót teljes 
értékű botanikai keveréke - emésztő 
enzimekkel kiegészítve: protáz, laktáz, 
lipáz, amiláz, alpha galaktozidáz, di-
asztáz, glucoamiláz, és peptidáz - tar-
talmazza a teljes E-vitamin spektrumot 
- tartalmazza a doTerra Tummy Tum-
mer emésztési olajkeverékét:gyömbér, 
borsmenta, kömény) A Life Long Vita-
lity pack érezhetően feltölti a testünket 
minden szükséges mikrotápanyaggal 
és sejtszinten épül be a szervezetbe. 
Egészség, energikusság, vitalitás! Te-
gyen Ön is az egészségéjért! 

Kallai Marika



10. ol dal                                                             2020. április

Felfüggesztett tavaszi szezon
A COVID-19 vírus terjedésének meg-
akadályozásának érdekében, minden 
korosztály edzései, a 
Bozsik rendezvények és minden bajno-
ki találkozó, határozatlan időre fel lett 
függesztve.
Az MLSZ közleménye:
A kormány pénteki határozata értelmé-
ben hétfőtől új oktatási rend lép életbe 
az országban. Az iskolásokra vonatkozó 
döntést követően a Magyar Labdarúgó 
Szövetség március 16-tól határozatlan 
időre felfüggeszti az összes utánpót-
lás-korosztályú bajnokságát (az U19 és 
fiatalabb korosztályokban). 
Ezután született meg a döntés, hogy a 
felnőtt labdarúgó bajnokságokat is fel-
függesztik, határozatlan időre.
________________________
U16-os csapatunk március 14-én kezdte 
meg a tavaszi szezont, hazai pályán, az 
Akasztói Focisuli ellen.
Bár csapatunk 9-1-es vereséget szenvedett, 
aki látta a mérkőzést, az tudja, hogy csapa-
tunk fegyelmezetten játszott, főleg az első 
félidőben, ahol sokkal többet birtokoltuk a 
labdát, helyzeteket alakítottunk ki.
Az ellenfélben volt egy olyan játékos, aki 
kiemelkedett a mezőnyből, vele a második 
félidőben nem tudtuk felvenni a versenyt.
Ennek ellenére a csapat kitartott a vég-

sőkig és próbálta a saját játékát játszani, 
amíg bírta erővel.
A gólunkat Hekkel Benjámin szerezte, egy 
begyakorolt szögletvariáció után.
_________________________
Felnőtt csapatunk Kecskeméten, az SC 
Hirös-Ép vendégeként kezdte a tavaszi 
szezont, ahol bár Gaál Márk góljával ve-
zettünk 1-0-ra, a 60. percig, de ezután a 
végig szervezetten, ugyanazt a játékot be-
mutatva, a hazaiak meg tudták fordítani a 
mérkőzés állását és végül 4-1-es győzel-
met arattak.
A következő héten a Kerekegyházi SE II. 
csapatát fogadtuk, hazai környezetben. 
Vass Zsolt, Czingel Ferenc és László Zsolt 
góljaival 3-2-es győzelmet aratott csapa-
tunk.
Csapatunk fegyelmezetten, szervezetten 
játszott, a lüktető tempójú mérkőzésen.
Mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, 
de Verebélyi Zoltán nagyszerűen védett 
csapatunkban.
U19-es csapatunk szintén  az SC Hirös-Ép 
vendégeként kezdte a tavaszi szezont és 
magabiztos, 5-1-es sikert ért el, már az új 
edző, Dr. Patak Sándor vezetésével.
Nemes István triplázni tudott, mellette 
Czingel Ferenc és Radics Kevin tudott 
betalálni.
_______________________

Kézilabda csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:
2020.03.07.
Tiszaalpári SE –  STE-BS Plastic
16 - 28
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence (8)
_______________________
Ha Ön is tagja szeretne lenni a Sportegye-
sületnek, az alábbi elérhetőségen keresz-
tül 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 Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
______________________
Mindenkinek kitartást kívánunk, ezekben 
a nehéz időkben és reméljük minél előbb 
találkozunk a sportpályán, a lelátón, a 
sportpálya körül!

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

Alpári Tisza Horgász Egyesület 2020 évi 
rendezvényeiről és horgászokat érintő 
változásokról tájékoztató: 

Tisztelt Horgásztársak!
Az új típusú koronavírus okozta járvá-
nyügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán
a horgász- és horgászsport rendezvények-
kel, valamint horgász okmányok biztosí-
tásával kapcsolatban elrendelt, illetve ja-
vasolt eljárásrend szerint az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület 2020. évre meghirde-
tett versenysorozatainak egyes rendezvé-
nyei elmaradnak, vagy lehetőség szerint 
másik időpontban kerülnek megrendezés-
re. 
Az április hónapban meghirdetett a Hor-
gászvizsga is elmarad. Horgászvizsga 
lehetősége az interneten változatlanul le-
hetséges.
A megrendezésre kerülő versenyeinkről, 
programjainkról tájékoztatjuk a Horgász-
társakat!
Az alábbiakban felsorolt MOHOSZ által 

kiadott március 28 – tól hatályos tájékoz-
tatója szerinti változások:
A Kormány 71/2020. (III.27.) Korm. ren-
delete alapján kijárási korlátozás került 
elrendelésre 2020.03.28-2020.04.11-ig. A 
4. § d) pont alapján a kijárási korlátozás 
alatt - a járványügyi előírások és korláto-
zások betartása mellett - az egyéni szaba-
didős sporttevékenység gyakorolható. A 
sporthorgászat szabadidős sporttevékeny-
ség. Az 5. § alapján az egy háztartásban 
közösen élőkre az egyéni szabályok vo-
natkoznak, így közösen horgászhatnak, 
a másoktól való védőtávolság betartása 
mellett. 
A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgá-
szokat, hogy ha horgászat mellett dönte-
nek, akkor
a) több vízterületre érvényes (összevont, 
országos) területi jegy birtokában a lakó-
helyükhöz, tartózkodási helyükhöz leg-
közelebb eső horgászvizet látogassák,
b) tömegközlekedést ne használjanak,
c) személygépkocsiban csak az ugyana-

zon háztartásban élők induljanak együtt,
d) a vízparton a horgászhelyek tekinteté-
ben a nem ugyanazon háztartásban élők 
az 5 méteres távolságot minden irányban 
tartsák egymástól,
e) a horgászat teljes időtartama alatt ke-
rüljék a társas érintkezés megszokott for-
máit.
A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 
65. év feletti horgásztársak a kijárási kor-
látozás fennállása alatt az utazással járó 
horgászati tevékenységet szüneteltessék, 
ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy sa-
ját telken, ingatlanon történő sporthorgá-
szat a járványügyi előírások és korlátozá-
sok betartása mellett gyakorolható.
A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgá-
szok figyelmét, hogy a halőr a kijárási 
korlátozás rendelkezéseinek megszegőit 
a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles, 
a járványügyi előírások és korlátozások 
be nem tartása esetén a horgászat beszün-
tetését kezdeményezheti.

Alpári Tisza HE Vezetősége

Horgászok tájékoztatója
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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 háziorvos: 06-30-434-0757

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.

* Nyílászáró beépítést, értékesítést, valamint 
laminált padló lerakását vállalom. Érdeklődni: 
30/245-5171 telefonon.

* Pónilovas kocsi eladó. Tel.: 06/70/883-2749
* Fagyasztóláda Elektrolux 265 l-es eladó. 

Irányár: 15.000.- Ft. Érd.: 06/30/221-9922
* Babakocsi eladó. 6 hónapos kortól, dönt-

hető háttámlával, könnyű, összecsukható. Tel: 
30/295-1986

* Helybéli, zenélni szerető fiataloknak szíve-
sen adnék kölcsön klarinétot, citerát és taníta-
nám. Érd: 06-76/715-725 

* Puli kiskutyák eladók! Érd: 30/873-2403
* 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! Cím: Tiszaalpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 
710 21 53

* Munkatársakat keresünk Tiszaalpári tele-
pünkre: 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 fotellel 
eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-3095

* Eladó: Láb melegítő masszírozóval, új álla-
potban, jótállással, dobozban. 9000.- forint. Érd: 
76/421-576, Benkóné, Dobó u. 2.

* Fából készült régi székek asztalok eladók. 
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 aj-
tófélfa eladó. Érd: 30/387-9835

* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezé-
sét várom. Tel.: 30/430-8146

* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, pa-
lackos gáztűzhely, Zepter porszívó, mobil gyer-
mekágy, járóka. Tel: 06-70/581-3095

* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós konyha-
bútor, (fehér) 4 részes szobai szekrénysor, 2x3 
szőnyeg eladó. 0670/581-3095 

* Tiszaalpáron férfi és női montenbike kerék-
pár, EPSON nyomtató, ORION DVD lejátszó 
eladó. 0670/581-3095

* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső ház-
rész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, kamra. Fel-
újításra 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

* Eladók szekrénysorok, ülőgarnitúra, fa-
gyasztóláda, szőnyegek. Érd.: 76/424-092, 
06/20/918-2930

* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 

l-es, bejárati ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 
06/70/659-4528

* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok je-
lentkezését várja. Molnár Csaba Tel.: 0630/269-
0744

* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 
12.000.- Ft. Érd.: 06/70/200-8677.

* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfástól 
eladó. Érd.: 76/715-725

* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146

* 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 Tiszaalpá-
ron. 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

* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. 
szám alatti bádogos, minden nemű bádogos 
munkát vállal kedvező áron, rövid határidővel. 
Tel: 06 70 429 9146

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel el-
adók. Tel: 06703141988

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

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, vas-
fogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mihály. Tel.: 
30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjanich 
utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség talál-
ható emellett külső konyha, garázs és disznóól is 
van az épülethez. Az irányár megegyezés 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 kö-
szőrűgép. 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:
számviteli szakértő

 
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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Fiatal tehetségünk: Abonyi Diána

Aki a közösségi média valamelyik 
helyi, Tiszaalpárhoz köthető csoport-
jában böngészett már, többször is ta-
lálkozhatott Abonyi Diána nevével, 
a községünkben élő gimnazista lány 
előszeretettel osztja meg alkotásait az 
emberekkel.

Dia a Tiszakécskei Móricz Zsig-
mond Gimnázium általános képzésén 
tanul, 2 év múlva fakultációban rajzot is 
felvesz. Szabadidejében legszívesebben 
rajzol, sportol vagy kézműveskedik. 

Saját megfogalmazása szerint már 
azóta a művészeteknek él, mióta édes-
anyja elsőként papírt és ecsetet adott a 
kezébe. Jelenleg a pontvonal technika a 
kedvence, igyekszik elsajátítani a fes-
tészet minden csínját-bínját. Számára 
a festészet az érzések, a gondolatok, az 
éppen aktuális hangulat papírra vetíté-
sét jelentik. Nehezen megfogalmazha-
tónak tartja azt, hogy milyen tárgyak 
kerülnek a lapra alkotás közben, inkább 
az érzések megjelenítésére törekszik 
minden egyes ecsetvonásnál.

Több pályázaton is sikeresen szere-
peltek munkái, az egyik legismertebb 
ezek közül a megyei „A mi otthonunk” 

pályázat, ahol első helyezést ért el 10-
18 éves kategóriában, alkotásával a 
Széchenyi 2020 keretében megjelenő 
„A mi otthonunk” c. kiadványban Cser-
nusné Balla Zsuzsanna: A Tisza arcai 
című versét illusztrálták.

Már általános iskolásként is sok-sok 
versenyen indult, ahol képeivel gyakran 
végzett első vagy második helyen és 
különdíjakat is szép számmal bezsebelt, 
mégis az önkormányzati pályázatokat 
tartja az eddigi legnagyobb sikereinek. 

Több kiállításon szerepeltek mun-
kái, valamelyik még a határon túlra is 
eljutott.

Dia jövőbeni tervei között szerepel, 
hogy grafikai pályára lép és kamatoztat-
ni tudja az édesanyjától kapott tehetsé-
get. 

Ezúton gratulálunk Diának eddig el-
ért eredményeihez, a jövőbeni terveihez 
pedig sok sikert kívánunk!

Főbb feladatok:
• Tőserdei Strandfürdő, Kemping, Kalandpark és Csónakkölcsönző 
népszerűsítése,
• Éves marketing kampányok tervezése és lebonyolítása,
• Rendezvényekhez kapcsolódó megjelenések menedzselése,
• Éves költségkeret megtervezése és nyomon követése,
• Kiadványok, publikációk nyomdai kivitelezésének koordinálása,
• Social media/online jelenlét naprakészen tartása,
• Az Önkormányzat és az önkormányzati vállalkozások marketing 
tevékenységének koordinálása
Elvárások:
• Szakirányú felsőfokú végzettség,
• legalább 2-3 éves szakmai tapasztalat,

• Kiváló szervezőkészség,
• Jó kapcsolatteremtő képesség, nyitottság,
• Kreativitás, üzleti szemlélet
• Önálló munkavégzés és csapatmunka 
egyaránt,
• Angol és/vagy német nyelv magabiztos használata.
Amit kínálunk:
• munkaidő keret kialakítása egyeztetés alapján
• megfelelő bérezés
• jókedv, lendület, csapatszellem

Fényképes önéletrajzot és motivációs levelet (a fizetési igény
megjelölésével) a Marketing specialista munkakör megjelölésével

az alpolgarmester@lakitelek.hu e-mail címre várjuk.

Lakitelek Önkormányzata és a Tős Turisztikai Kft. munkatársat keres az alábbi pozícióba:
Marketing specialista


