
Településünkön, október 21-én 
tartottak ünnepi megemlékezést az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója kapcsán. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának szer-
vezésében idén, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola pedagógusai illetve a 
8. osztályos tanulók készültek ünne-
pi műsorral, mely minden kétséget 
kizáróan hosszú ideig lesz beszédtéma 
az ünnepségen megjelentek körében. 
A megemlékezés most is a Himnusz 
közös eléneklésével vette kezdetét, 
melyen közreműködött a Bársony 
Mihály Népdalkör. Ezt követte dr. 

Vancsura István polgármester ünnepi 
köszöntője, aki azon túl, hogy ismertet-
te a forradalom történéseit, megjegyez-
te, hogy az akkori események nemze-
ti összetartozásunk ünnepét jelentik. 
Hiszen, a szabadság iránti vágy, az 
elnyomás, a Rákosi - féle diktatúra 
felszámolására, annak megszüntetésére 
való vágyakozás, olyan elemi erővel 
tört fel népünkből, amely példa nél-
küli az újkori magyar történelemben. 
Majd hozzáfűzte, hogy ez időben az 
ország szinte valamennyi településén, 
így Alpáron és Tiszaújfalun is voltak 
felvonulások, és megtorlások.

Gondolatait a következő sorokkal 
zárta: „ A forradalom a magyar nép 
számára keserű, de dicsőséges bukás 
volt, mely olyan nemzetközi elisme-
rést szerzett a magyarság számára, 
melyben 1848 óta nem volt része.” 
A nyolcadik osztályosoknak köszönhe-
tően valamint azoknak a pedagógusok-
nak, akik szereplőként, felkészítőként, 
vagy a díszlet elkészítése során kivet-
ték részüket a műsorból, olyan elgon-
dolkodtató élményekkel gazdagították 
az emlékezőket melynek hatására való-
ban átérezhettük az 1956-os forradalom 
és szabadságharc súlyát.

Színvonalas műsorral emlékeztek meg az 56’-os
forradalom és szabadságharc eseményeiről, Tiszaalpáron
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Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata ismét kezdemé-
nyezi a település várossá nyilvá-
nítását. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
októberi ülésén határozott településünk 
várossá nyilvánításának kezdeményezé-
séről. A pályázatot 2017.január 15-ig kell 
benyújtani.

Felülvizsgálják Tiszaalpáron, a 
közvilágításokat az elkövetkezendő 
időszakban. Településünk közvilágítása 
jónak mondható, mégis akadnak olyan 
területek, melyek nincsenek kellően kivi-
lágítva. Ilyen volt az I. Géza Király út 
4. szám előtt is, ahol a lakosság kéré-
sét a képviselő-testület elfogadta, ennek 
értelmében rövid időn belül felállításra 
kerül az érintett területen a lámpatest. 
Dr. Vancsura István polgármester ennek 
apropóján megjegyezte, hogy bár korsze-
rűnek mondható Alpáron a közvilágítás, 
a jövőben, - más településekhez hason-
lóan, szeretnék ezeket LED-es lámpákra 
cserélni, melyet kizárólag egy esetleges 
nyertes pályázatból finanszíroznának. 
Községünkben még a téli időszakban 
felülvizsgálnak minden egyes lámpát és 
utcát, hiszen vannak, olyan területek ahol 
szükség lenne a világításra illetve akad-
nak olyan részek is ahol túlzott világítás 
van és ezért minden évben nagyjából 
10 millió forint a kivilágítás költsége, 
Tiszaalpáron.

A játszóterek éves felülvizsgálatára 
kerül sor, Tiszaalpáron. Községünkben 
minden évben sort kerítenek a játszóterek 
állapotának felülvizsgálatára, a cél ter-
mészetesen az, hogy a gyerekek továbbra 
is a legnagyobb biztonságba vehessék 
igénybe a játékokat. Dr. Vancsura István 
megjegyezte, hogy a településen szükség 
lenne még egy játszótérre, a régi piactér 

környékén. Ennek megvalósítását kizá-
rólag egy esetleges nyertes pályázatból 
tudnák finanszírozni.

Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tiszaújfalui Egyházközösség kérelmét 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
Tiszaújfalui Egyházközösség részére 
500.000 forint összegű támogatást bizto-
sít a tiszaújfalui templomtető, valamint a 
sekrestye felújításához.

Megvilágítják a Bársony Mihály 
szobrot. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő- testülete 
a POLAR STÚDIÓ Kft.-t megbízza a 
Bársony Mihály szobor megvilágításá-
nak megtervezésével és kivitelezéssel. A 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 
Kft-nek, hogy a tervezést és a kivitelezést 
megbízási díj nélkül végzik el.

Várhatóan jövő tavasszal fognak 
hozzá Alpáron az utak aszfaltozásá-
hoz. Tiszaalpár azon települések egyi-
ke, amely nem részesült adósságkonszo-
lidációban (hitel nélkül gazdálkodott), 
így pályázat révén, a 2015-ös illetve a 
2016-os esztendőben több mint 300 mil-
lió forint állami támogatásban részesült, 
melynek egy részét már megkapta az 
önkormányzat. A pénzt az utak aszfalto-
zására fordítják, melynek kivitelezésével 
a település szinte összes útja új aszfaltot 
fog kapni. A munkálatokhoz várhatóan 
jövő tavasszal fognak hozzá a szakem-
berek. Az önkormányzat addig is kéri a 
lakosok türelmét.

Egyre több a kóbor kutya, 
Tiszaalpár utcáin, melyek elszállítása a 
kiskunfélegyházi menhelyre nem kis költ-
séget jelent az önkormányzat számára. 
Dr. Vancsura István polgármester ennek 
kapcsán megjegyezte, hogy a kóbor ebek 
elszállítása 20-30.000 forintos költséggel 

is járhat, éppen ezért kéri az állattartókat, 
hogy felelősségteljesen, a kerítésen belül 
tartsák állataikat, illetve továbbra is meg-
lévőprobléma az, hogy a befogott kutyák 
többsége nincs chipeztetve, ez tovább 
nehezíti a dolgok folyamatát. Probléma 
esetén továbbra is Boris Ferenc közterü-
let felügyelőt keressék.

Egyházi sorok
• Novembertől kezdve a téli idő-

számítás idején, hétköznapokon az esti 
szentmisék kezdési időpontja  17:00 óra. 
Vasárnap esténként pedig NEM lesz szent-
mise  18:00-kor az Alpári templomban.

• Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat esküvőjük előtt leg-
alább 3 hónappal jelezzék.

• Hálásan köszönjük a templomaink 
felújítására beérkezett adományokat.

• Adventi gondolat: Az adventi idő arra 
való, hogy várakozzunk az eljövendő Jé-

zusra. Fel kell ébreszteni szívünket, hogy 
újra erősen higgyünk az Ő eljövetelében! 
Vagy úgy érkezik el közénk mindenki 
számára láthatóan felhőkön és nagyhata-
lommal, vagy úgy, ahogy eddig is mindig: 
egy csendes éjen, mondjuk éppen a kará-
csonyi szentmise meghittségében, szá-
munkra egészen kézzelfoghatóan, hiszen 
a szentáldozásban a lehető legközelebb 
jön hozzánk, egészen a szívünk mélyére 
érkezik meg. Higgyük el, hogy Jézus kö-
zeledik hozzánk! Kezdjük el várni máris, 

és örüljünk, hogy egy egész hónapot ka-
punk arra, hogy újra lelkesen, a régi sze-
retettel várhassunk Rá! Van egy csuda jó 
hír számunkra: várakozás közben máris 
találkozhatunk Vele. Amikor egészen ve-
lünk lesz, a szívünkben-lelkünkben, meg-
kérhetjük Jézust, hogy Ő maga segítsen 
nekünk a várakozásban és a felkészülés-
ben. Figyeljünk oda Rá, és akkor a szent 
csöndben egészen biztosan meghalljuk, 
mit kér tőlünk a mi Urunk, hogyan kell 
felkészülnünk az Ő látogatására.

TESTüLETI üLÉSrőL JELENTJüK

Tiszaalpáron a rászorultak 
december 12-ig nyújthatják be 
kérelmeiket az önkormányzatnál, a 
karácsonyi támogatásra. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata ez 
évben, szociális ellátás céljára mintegy 
37 millió forintot kapott az államtól, 
ebből szeptember végére mintegy 12 
millió forintot költöttek el. A fennma-
radó összeg egy része a településen élő 
rászorultak körében kerül kiosztásra, 
karácsonyi támogatás címen. Az érin-
tettek december 12-ig nyújthatják be 
kérelmüket az önkormányzatnál. Az 
érintettek köre: rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülők 
kapnak 5000forintot gyermekenként, 
újszülöttek köszöntésére, minden ez 
évben született gyermek kap 15.000 
forintot, a közfoglalkoztatottak 20.000 
forintot, az idős 62 éven felülieknél 
8000 forintos támogatás azoknak, akik 
a meghatározott jövedelemszint alatt 
vannak, ezen felül még, akik ápolási 
díjban vagy egészségkárosodott támo-
gatásban részesülnek azok is szintén 
8000 forint-főt kapnának.  Minderről 
november 11-én határozott a telepü-
lés képviselő-testülete. A támogatások 
igényléséhez formanyomtatvány igé-
nyelhető a Polgármesteri Hivatalnál 
Rozmánné Turi Anita köztisztviselőtől 
ügyfélfogadási időben, illetve letölthe-
tő a www.tiszaalpar.hu honlapról.
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Bács-Kiskun Megye Önkormányzata, 
október 21-én ünnepélyes keretek között 
elismeréseket adományozott azoknak a 
személyeknek, akik kiemelkedő munkát 
végeztek az elmúlt években a megyében. A 
díjazottak között van Pap Imre, tiszaalpári 
falugazdász is, aki Bács-Kiskun Megye 
Környezetvédelméért és Mezőgazdaságá-
ért díjban részesült. Az elismerés kapcsán 
Pap Imrével beszélgettem.

- Gratulálunk az elismeréshez! Meg-
lepte, hogy a díjazottak között van?

- Köszönöm szépen! Meglepett igen, 
hiszen én már nyugdíjas vagyok. Betöl-
töttem a 63. életévemet, több mint negy-
ven évet dolgoztam, ez után én úgymond 
leszámoltam a Bács- Kiskun Megyei 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, te-
hát nem számoltam azzal, hogy a nyug-
díjazásom után több mint fél évvel vala-
kinek az eszébe jutok, de jó érzéssel tölt 
el, hogy a munkámat ilyen formában elis-
merték. Pusztán erkölcsi elismerésről van 
szó, mégis több, mintha anyagi elismerést 
kaptam volna búcsúzóul.

- Nagyon sokrétű a falugazdászok fel-
adata. Ön mióta töltötte be ezt a tisztséget 
településünkön, illetve ha jól tudom, nem 
csak a helybéli gazdászoknak nyújtott se-
gítséget?

- A falugazdász feladata valóban sok-
rétű, hiszen a mezőgazdaságban lévők-
nek az ügyes bajos dolgainak az intézése 
tartozik hozzánk, az őstermelői igazol-
ványtól az uniós támogatásigénylésig 
minden, beleértve a szaktanácsadást. 
Az országban 1994. március 1-jén ala-
kult meg a falugazdász hálózat, mely-
nek megalakulása óta folyamatosan 
falugazdász voltam. A megyében már 
csak hárman voltunk azok, akik kez-
dő falugazdászként a múlt év végéig 
falugazdászkodtunk, tehát én az elmúlt 
szűk 22 évben folyamatosan falugazdász 
voltam.

Tiszaalpáron túl, Lakitelken és 
Tiszaugon is foglalkoztam a gazdálkodók 
problémáival és több mint egy évig még 
Tiszakécskén is voltam illetve volt, hogy 
Fülöpháza is hozzám tartozott. Sőt voltam 

a lakiteleki majd később a kiskunfélegy-
házi falugazdász körzet, körzetközpont 
vezetője is, amihez több mint tíz település 
tartozott.

- Hogyan csöppent bele ebbe a világ-
ba? 

- Nekem volt azért több mint 18 
éves termelőszövetkezeti vezetői múl-
tam, mielőtt falugazdász lettem. Én 
Tiszaalpáron a Tiszatáj Termelőszövet-
kezetnél 18 évig voltam termelés irá-
nyító abból, 15 évig növénytermesztési 
főágvezető, így a gazdálkodók ügyes-
bajos dolgait már jól ismertem. Úgy 
mond, Én az asztal mindkét oldalán ott-
hon érzem magam. 

- Ma pedig már a nyugdíjas éveit tölti. 
Hogyan telnek a mindennapok?

- Őszintén, már vártam a nyugdíjas 
éveket. Vannak földjeim, gazdálkodom. 
Kertészkedem, horgászom, vadászom, 
tehát a szabadidőmet hasznosan el tudom 
tölteni. Egy percet sem unatkozom. Ne-
kem nem lesznek nyugdíjas, depressziós 
problémáim, az biztos. 

Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért
díjban részesült Pap Imre, tiszaalpári falugazdász 

A 90 éves Győri László köszöntése

2016. október 22-én Győri László 90. 
éves szépkorút köszöntötte családja köré-
ben dr. Vancsura István polgármester és dr. 
Menyhárt Anett jegyző. A Vadászházban 

tartott születésnapon Laci  bácsit szerettei 
vették körül. A családban két gyermek, négy 
unoka és  két dédunoka erősíti egészségét és 
jókedvét. A születésnap alatt az ünnepelt sze-

me többször könnybe lábadt, de dédunokái 
ölelése elfeledtette életútjának nehézségeit.   
Ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kí-
vánunk neki!

Házi segítségnyújtás a Gondozási 
Központban. Az intézmény a következő 
alapszolgáltatást is nyújtja elsősorban 
azoknak az idős személyeknek, akik ott-
honukban önmagukat teljes mértékben 
nem képesek ellátni, és nincs, aki róluk 
gondoskodjon. Ennek az ellátásnak a 

neve házi segítségnyújtás. Házi segítség-
nyújtás keretében az intézmény szakgon-
dozója segítséget nyújt az önálló életvitel 
fenntartásában: - Alapvető ápolási, gon-
dozási feladatokat végez. Személyi és - 
lakókörnyezeti higiénés körülményeinek 
megtartásában közreműködik. Ügyeinek 

intézésében segít (bevásárlás, gyógyszer 
felíratás és kiváltás, hivatalos ügyeinek 
intézése).

A szolgáltatással kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás kérhető a Gondozási Köz-
pont, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám 
alatt, telefonon: 76/ 424-055 számon.

Tájékoztató a Gondozási Központban nyújtott szolgáltatásról
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Ironman: Az út maga a cél- Interjú Gerhát Jánossal
A triatlon Ironman egy összetett sport-

ág, itt a versenyzők egymás után teljesítik 
az úszásból, kerékpározásból és futásból 
álló távokat. Célba érés után, mindenük 
fáj, alig kapnak levegőt és lerogynak, de 
soha nem törnek meg. Konstatálják ver-
seny idejüket, majd elhatározzák, hogy 
legközelebb jobb időt mennek. Ezek az 
igazi ironmanek, akik az idő mellett 
önmagukat is képesek legyőzik. Egy ilyen 
ironmannel, a Tiszaalpáron élő Gerhát 
Jánossal beszélgettem az ember feletti 
erőpróbát igénylő sport szépségeiről és 
nehézségeiről.

- Mikor álltál először rajthoz? 
Honnan jutottál el oda, ahol most vagy?  
Hiszen tagja lettél egy elit klubnak, 
örökrajtszámod van.

- 1995-ben sikerült először elindulni 
és be is érni a nagyatádi ironmanen. 
Akkor még én se nagyon tudtam, mi 
ez az ironmanség. Egyébként az egész 
1993-ban kezdődött. Én először futó 
voltam, viszont a futás már borzasztó-
an egyoldalú volt. Tinédzserként már 
akkor is lehoztuk a 100 km-es heteket, 
nem volt mit emelni az intenzitáson és 
a távon. Akkor mondta az edzőm, hogy 
egészítsük ki ezt úszással, az bevál-
totta a hozzáfűzött reményeket. Illetve 
volt egy haverom, aki akkor ismer-
kedett a triatlonnal, úgyhogy vettünk 
egy-egy bicajt is, innen jött az egész. 
Egy jó kis kalandnak tűnt, aztán ott 
ragadtunk. Azóta már 11x értem célba 
ironmanként, kétszer végigcsináltam a 
dupla ironment illetve a tripla ironment 
is. Ez a csúcs. Nekem ez már megvolt. 
Az örökrajtszámot most július végén 
kaptam meg a nagyatádi ultratriatlon 
versenyen.

- Hihetetlen távokat mentek végig 
egy-egy versenyen. Fizikálisan és men-
tálisan is megterhelő lehet. Hogyan lehet 
ezekre készülni?

- Én most már „csak” heti 13-14 órá-
kat edzem, 9 edzés egy héten. Tudom, 
hogy nagy szavak ezek, de Én például 
sokat meditálok a versenyek előtt, 100%-
ra tudom, hogy lesznek holtpontjaim, 
amik órákig fognak tartani, ha elszúrok 
valamit. Ezért kell anticipálni. Az agy 
egy másik történet. Bárki képes lenne 
ezekre a dolgokra, egyebek mellett a kín-
tűrő képességet kell tovább fejleszteni. 
A legnagyobb győzelem és motiváció 
az, amikor önmagad legyőződ. Ezekből 
tudsz töltekezni, rengeteg energiát ad a 
hétköznapokra is. Illetve nem jó taktika 
az, ha verseny közben arra gondolsz, 
hogy mennyi van még hátra. Nagyon 
sok múlik még a segítőkön is, nélkülük 
ultratriatlont nem lehet végig csinálni.

- Azzal kezdted a beszélgetésünket, 
hogy „Az út maga a cél”. Kifejtenéd, 
hogy ez mit jelent, számodra?

- A Magyar Ironmannek is már az 
a szlogenje, hogy az út maga a cél, és 
ez összefoglalja az egésznek a lényegét. 
Amikor már ott állok a bányató partján, a 
verseny kezdete, az ágyúszó előtt, akkor 
végig megy bennem az a gondolat, hogy 
Én már győztem. Hiszen itt vagyok, tet-
tem azért, hogy rajthoz tudjak állni. Már 
győztem, ha mással nem is, a mögöttem 
álló 365 nappal mindenképp, illetve, hát az 
ez időben elvégzett munkával már elértem 
valamit. Emögött már van olyan teljesít-
mény, amivel letettem valamit az asztalra.

- Van még ami motiváljon? Az őszi 
időszak is versenyzésekkel telt. Hogyan 
tovább?

- Van a bakancslistámon még két 
dolog. A spártatlon és Norvégiában az 
ironman-norseman. A spártatlonnal már 
több mint tíz éve kerülgetjük egymást. 
Évekkel ezelőtt volt egy komoly sérülé-
sem, teljesen elszakadt az Achillesem, 
akkor azt mondták, hogy ezzel a láb-
bal semmit nem fogok tudni csinálni. 
A következő évben megcsináltam egy 
dupla ironmant, most meg a spártatlont 
tervezem. A norvégiai „norseman” 
pedig olyan, mint itthon egy triatlon 
csak sokkal extrémebbek a körülmé-
nyek.  

Gerhát Jánosnak további eredményes 
és sikeres felkészülést kívánunk! (amihez 
bizonyára hozzájárulnak azok a „fair” 
körülmények, amit a gépjárművezetők, 
a-községünk és a környékbeli települé-
sek- útjain tanúsítanak a versenykerékpá-
rosokkal szemben...- a szerk)  
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2016. december 9-11. között 
a nővéreknél Új Élet Krisztusban 
kurzust szervez a Szent András 
Evangelizációs Iskola. Én már több 
kurzuson is részt vettem, amit ez az 
evangelizációs iskola szervezett, és 
minden egyes kurzus valami újat, 
mélyebbet hozott Istennel való kap-
csolatomban. Bátran ajánlom minden 
nyitott szívű embernek. Nem vélet-
lenül kurzusnak nevezik ezeket az 
alkalmakat, és nem lelkigyakorlatok-
nak. Itt ugyanis nem csupán passzív 
hallgatói vagyunk a tanításoknak, 

hanem azok kreatív pedagógiai mód-
szerek által (feladatok, gyakorlatok, 
zene, kis jelenetek) az értelmünkön 
túl az érzékeinkre és az érzelme-
inkre is hatnak. Azzal, hogy aktív 
résztvevőivé válunk a tanításoknak, 
azok sokkal mélyebben megérintik 
a lelkünket. Ajánlom ezt a kurzust 
mindenkinek, aki nemcsak hallani 
szeretne Isten szeretetéről, de érezni, 
megtapasztalni is azt; annak, akit nem 
elégít ki a vasárnapi kereszténység, 
mert személyes kapcsolatra vágyik 
Jézussal; de annak is, aki ugyan nem 

vagy csak alkalmanként jár templom-
ba, de egy csomó kérdés motoszkál 
benne Istennel, az Egyházzal kapcso-
latban, amire szeretne választ kapni.

JELENTKEZÉS: Jelentkezési 
lap található a templomokban és kér-
hető Égető Ildikó Anna testvértől (tel: 
+3630 4089607, e-mail: eildiko@
gmail.com). Részvételi díj: 5000 Ft.

Higgyük el, nem a szentek kivált-
sága a Jézus iránti szenvedélyes sze-
retet, hanem mindannyiunkat erre hív 
Isten!

Bártol Réka

ÚJ ÉLET KrISZTUSBAN

Megalakult az Áldott Légy Teremtésvédelmi Egyesület
I. Ferenc pápa 2015 nyarán tette 

közzé Laudato si’ (Áldott légy) kezde-
tű körlevelét, amelyben az emberiség 
teremtett világgal szemben elkövetett 
bűneivel és azok gyökereivel foglalko-
zik. A pápa a megoldást az ökológiai 
megtérésben látja, ami azt jelenti, az 
emberek „… engedik, hogy Jézussal 
való találkozásuk minden következ-
ménye megjelenjen az őket körülve-
vő világhoz fűződő kapcsolataikban. 
Annak a hivatásnak a megélése, hogy 
védelmezői legyünk Isten művének, 
lényegi része az erényes életnek.” Az 
egyesület tagjai mélyen egyetértenek 
Ferenc pápa gondolataival és a gya-
korlatban szeretnék megvalósítani a 
megfogalmazott elveket. 

Az egyesület tevékenységének 
vezérfonala a pápa alábbi mondata: 
„Az emberi létezés három, egymással 
szorosan összefüggő, alapvető kap-
csolaton, az Istennel, a felebaráttal és 
a földdel való kapcsolaton alapszik.” 
Ennek megfelelően az egyesület tevé-
kenységei az alábbi fő elvek köré cso-
portosulnak:

I. Evangelizáció, az emberi lelkek 
előkészítése a Teremtő Isten szerete-
tének befogadására: „A legjobb módja 
annak, hogy az emberi lény helyét tisz-
tázzuk, és véget vessünk azon köve-
telésének, hogy a föld abszolút ural-
kodója legyen, ha ismét felmutatjuk 
a teremtő Atyának, a világ egyetlen 
birtokosának alakját.”

II. Fenntartható életmód népszerű-
sítése: „Közös otthonunk megvédésé-
nek sürgető kihívása magában foglalja 
azt az igyekezetet is, hogy az egész 
emberi családot egyesítsük a fenntart-
ható és átfogó fejlődés keresésében, 
mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet 
változtatni.”

III. A minket körülvevő természet 
sokféleségének megismerése, fenntar-
tása és megőrzése, gyakorlati termé-
szetvédelem: „A teremtmények ugyan-
is mind kapcsolatban állnak egymással, 
mindegyiket szeretettel és csodálattal 
meg kell becsülni, és mindnyájunknak, 
teremtett lényeknek szükségünk van 
egymásra. Minden vidék felelősséggel 
tartozik e család gondozásáért, ennek 
érdekében gondos leltárt kellene készí-
tenie az egyes élőhelyek fajairól...”

IV. Természeti értékeink és környe-
zetünk megóvása szükségességének 
átadása, környezeti nevelés, szemlé-
letformálás: „… A kulturális és kör-
nyezeti válság súlyosságának tudata 
új szokások kialakításához kell, hogy 
vezessen. ...a fiatalok… olyan erősen 
fogyasztói és jóléti közegben nőttek 
fel, amely megnehezíti más szokások 
kialakítását. Következésképpen egy 
nevelési kihívással állunk szemben.”

V. A rászorulók segítése, különös 
tekintettel a gyerekekre és az idős, 
beteg vagy magányos embertársaink-
ra: „Nem lehet valódi a természet többi 
létezőjével való szoros egység érzé-

se, ha egyidejűleg nincs szívünkben 
gyengédség, együttérzés és aggódás az 
emberi lényekért.”

VI. Hagyományok őrzése, külö-
nösen a helyi hagyományok össze-
gyűjtése, őrzése, felelevenítése, mert 
ezek nagyon sok értéket tartalmaznak 
a fenntartható életmód számára is: „A 
természeti örökséggel együtt létezik 
egy hasonlóan fenyegetett történelmi, 
művészeti és kulturális örökség is. … 
a környezettel kapcsolatos kérdések 
vizsgálatakor figyelmet kell fordítani a 
helyi kultúrákra.”

Nevünk a hasonló nevű pápai kör-
levélre utal, amely pedig Szent Ferenc 
Naphimnuszának egyik sorát idézi: Áldott 
légy Urunk, és minden alkotásod.

Az egyesület a fenti tevékenységeit 
elsősorban helyben, Tiszaalpáron és 
környékén szeretné végezni. Terveink 
között szerepel többek között kenyér-
sütő, szappankészítő, lekvárfőző és 
környezetbarát háztartással kapcsola-
tos előadások, tanfolyamok szervezé-
se, a minket körülvevő, kivételesen 
gazdag természeti környezet megis-
merés érdekében tematikus túrák veze-
tése. Az egyesületet 12 fő, a Római 
Szent Franciska Karitászcsoport tagjai 
alapították, jelenleg 18 tagja van.

Akik szeretnének csatlakozni az 
egyesülethez, az alábbi telefonszá-
mon érdeklődhetnek: Bártol Réka 
+3630/4759655

Bártol Réka



6. oldal                                                            2016. november

2016. október 17-én pályaválasztási 
szülői értekezletet szerveztünk a 7. és 
8. osztályos tanulók és szüleik részére 
azzal a céllal, hogy tájékozódjanak az 
oktatásban bekövetkezett változások-
ról, illetve segítsük diákjaink pályavá-
lasztását.

A hagyományainkhoz híven meg-

hívtuk a környékbeli középiskolák 
igazgatóit, akik egy rövid bemutatko-
zás során általános tájékoztatót tartot-
tak a tanulók és a szülők számára saját 
iskolájukról, majd konzultációs lehető-
séget biztosítottunk az érdeklődőknek. 
Ezen személyes beszélgetések során 
részletes tájékoztatásra került sor.

Az iskola aulájában megrendezett 
esemény iránt nagy volt az érdeklő-
dés. Reményeink szerint olyan hasznos 
információkhoz jutottak a résztvevők, 
amelyek nagymértékben megkönnyítik 
a „Hova tovább?” kérdés megválaszo-
lását.

Suba Jánosné

HOVA TOVÁBB?
Pályaválasztási szülői értekezlet az iskolában

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kovács Dorina (Árendás 
Krisztina), Varga Dorina (Pápai Nóra), 
Vörösváczki Zente (Szabó Aranka), 
Kovács Noémi (Bagi Márta), Magyar 
Attila (Hegedűs Júlia), Fajszi László 
(Szepesi Klára).
Házasságot kötöttek: Reinhardt Ferenc 
és Fülöp Ibolya Anna, Hürkec Sándor és 
Gecze Vivien, Bodor János és Felföldi 
Klára, Nagy Béla Attila és Králik Klára, 
Iványi István és Seres Mária.
Elhunytak: Bársony Bertalan (1969-
2016), Id. Kelemen Béla (1921-
2016), Czímer Imréné Kiss Mária 
Katalin (1964-2016), Tar Tivadar 
(1928-2016).

A világnapok olyan évenként ismétlő-
dő, globális vagy számos országra kiter-
jedő ünnepek és figyelemfelhívó napok, 
amelyeket különböző nemzetközi szer-
vezetek hirdettek meg valamely aktuális 
témához kapcsolódóan. Iskolánkban a 
környezetvédelemmel kapcsolatban több 
jeles világnapról is megemlékezünk az 
ÖKO faliújságon. A legfontosabb világ-
napokkal kapcsolatosan egy-egy osztály 
hívja fel figyelmünket magunk és kör-
nyezetünk védelmének fontosságára.

Megemlékeztünk a Takarítás és az 
Ózon világnapjáról szeptember 16-
án. A Zöld faliújságot a 8.b és a 7.b 
osztály tanulói készítették el. Az ENSZ 
Környezetvédelmi Programjához (UNEP) 
kapcsolódó takarítási világnapon arra buz-
dítja a Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, 
varázsolják élhetőbbé a környezetüket, és 
az eredményt lehetőleg hosszú távon őriz-
zék meg. Magyarországon ezen a szep-
temberi hétvégén a környezet megtisztí-
tására hívják fel az emberek figyelmét. A 
csatlakozó országok vállalták, hogy meg-
szüntetik a magas légköri ózont lebontó 
klórozott vegyületek gyártását, kereske-
delmét, és használatát. A jegyzőkönyvet 

aláírók minden év szeptemberében tartják 
éves találkozójukat, amelyen igyekeznek 
minél több olyan intézkedést hozni, mely 
az ózonréteg eredeti állapotának gyors 
visszaállítását segíti elő.

Szeptember 22-én megemlékeztünk 
az Autómentes világnapról, a faliúj-
ságon a  8.a osztály tanulói hívták fel 
társaik figyelmét a megnövekedett autó-
forgalom okozta környezeti, baleseti és 
városképi problémákra.

Továbbá figyelmeztettek bennünket: 
- a motorizáció és az elavult közlekedés-
szervezés által okozott súlyos környezeti 
és egészségügyi gondokra, 
- a közlekedési mód felelősségteljes meg-
választására,
- a fenntartható, környezet- és emberba-
rát városi közlekedés előnyeire,
- a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos 
közlekedés fejlesztésének szükségességére.

 Október 15-én megemlékeztünk a 
Kézmosás világnapjáról. A témával 
kapcsolatosan a 6.b osztály tanulóinak 
munkáit csodálhattuk meg a faliújságon. 
Célja: felhívják a figyelmet a szappannal 
történő kézmosás fontosságára. 

Suba Jánosné

Világnapok az ÖKO faliújságonHÁZASSÁGI
ÉVFOrdULÓ

dósa Ferencet és Festő-Hegedűs 
Annát házasságkötésük 60. évfordu-
lója alkalmából nagyon sok szeretet-
tel köszönti négy gyermeke és nyolc 
unokája párjaikkal és tíz dédunokája.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára emlékeztünk

A nemzet élő fa, melynek fenntartó, 
tápláló gyökere történelme. Ünnepeink 
történelmünkben gyökereznek. Különö-
sen igaz ez nemzeti ünnepeinkre. Velünk 
élő történelmünk hőseire, áldozataira, a 
pesti ifjúságra, a munkásokra a legújabb 
kori történelmünk forradalmára emlékez-
tünk október 21-én, pénteken délután az 
iskola tornatermében megrendezésre ke-
rülő községi ünnepségünkön.

A Bársony Mihály Népdalkörrel és 
az iskolai énekkarral közösen énekeltük 
el a Himnuszt, majd dr. Vancsura István 
polgármester úr megemlékező beszéde 
következett. Az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola ünnepi műsorát a nyolcadik 
évfolyam tanulói mutatták be, közremű-
ködtek iskolánk pedagógusai és negyedik 
osztályos diákjai.

Felkészítők voltak: Bondár Enikő, 
Maróti Pál, és Tallóné Farkas Kriszti-

na. A dekorációt Szőke Éva készítette. 
A zenével és mozgással kísért elő-

adás felidézett egy eseménysorozatot, 
felvillantotta azokat a történelmi ténye-
ket, amik a forradalomhoz vezettek. Egy 
családfő visszaemlékezésével kezdődött 
a történet, aki felidézte gyermekkorát, 
Magyarország II. világháborúba való 
belépésének idejét. Láttuk a békeidők 
idillinek tűnő világát, ahol azonban jelen 
volt a besúgás, az államvédelmi hatóság 
kegyetlenkedése. Részesei voltunk a gye-
rekek rettegésének a forradalom idején. 
Szemtanúi a lázadó ifjúság összefogásá-
nak, az ÁVH-s katonák gyilkos sortüzé-
nek, az orosz katonák bevonulásának, a 
reményvesztett emberek emigrálásának. 
Megmutattuk, hogy minden szenvedés 
ellenére sokan voltak, akik mégis….ma-
radtak!

Suba Jánosné

ÚJ KÖNyVEK
A KÖNyVTÁrBAN

Jussi Adler-Olsen: Más bőrében
Angol diákszótár
Bartos Erika: Bogyó és Babóca rollerezik
Sandra Brown: A tegnap árnyai
Audrey Carlan: Calendar Girl
Mary Higgins Clark: A Hamupipőke-gyil-
kosság
Gary Chapman: Netfüggő gyerekek
Lawrence H. Cohen: Legyőzzük a félel-
met!
David Elkind: Hajszolt gyerekek
Kácsor Zoltán: Turbó Brúnó, a verseny-
autó
Kelemen Lajos: A családgondozás alapjai
Jens Lapidus: Eltörölve
Leiner Laura: Valahol (Bexi 5.)
Robert Ludlum (Eric van Lustbader): 
Bourne bosszúja
Robert Ludlum (Douglas Corleone): 
Janson egyenlete
Gill Morelli: Hegyen-völgyön
Gill Morelli: Lovas vakáció
Papp Dóra: Tükörlelkek 2.
Christina Paxmann: Divat
Christina Paxmann: Kutyák
Polcz Alaine: Ideje az öregségnek
Julia Quinn: Hogyan fogjunk márkit?
J.K. Rowling: Harry Potter és az elátko-
zott gyermek
Javier Sierra: A titokzatos vacsora
Sabine Steghaus-Kovac: Hazai és egzoti-
kus lepkék
Geronimo Stilton: Nem vagyok én szu-
peregér!
Geronimo Stilton: Az óriásgyémánt elrab-
lása
Szegedi Katalin: Lenka
Szondy Máté: Démonaink
Kathryn Taylor: Daringham Hall 1-2.
Robert Winston: Ilyen az élet

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában
Iskolánkban ebben a tanévben is 

megrendezésre került az őszi szelek-
tív hulladékgyűjtés, október 17-én, 
amelyet idén is sikeresnek mondhat-
tunk.  A tanulók, szülők és az iskolai 
dolgozók közös együttműködésének 
köszönhetően szép eredményeket ér-
tünk el. Ebben az évben a hagyomá-
nyokhoz híven papírt, Pet- palackot, 
illetve fémet gyűjthettek a szorgos 
kezek. Újdonságnak számított az 
aludoboz gyűjtése.

A tanulók és a szülők  idén is bebizo-
nyították, hogy egy kis időráfordítással  
hatalmas pénzösszeggel tudják  segíte-
ni  az osztályukat. A legsikeresebbnek a 
papír gyűjtése mondható, szinte 10000 
kg-ot sikerült a konténerekbe pakolni. 
Nagy sikerű volt a fémhulladék gyűj-
tése is, idén ez okozta a legnagyobb 
meglepetést a tavalyi évhez képest. A 
Pet-palack gyűjtése hasonló méreteket 
öltött, mint tavaly, összességében 550 
kg-ot sikerült összegyűjteni az iskola 

tanulóinak és szülőinek közreműködé-
sével.

Összességében nagy sikerű program 
volt. Az időjárás kedvezett a program 
sikeres lebonyolításában, és a gyerekek 
lelkesedése példaértékű volt. Szeretném 
megköszönni az iskola pedagógusainak, 
tanulóinak, és a szülőknek a segítségét 
a program megvalósításában.  Bízunk 
benne, hogy a tavaszi szelektív hulladék-
gyűjtés is hasonló sikerrel zárul majd.

Suba Jánosné



8. oldal                                                              2016. november

Emlékezés a régi, szép diákévekre
„ A szeretet emléket hagy maga után, 

amit senki sem vehet el tőlünk.” Emléke-
zésre jött újra egy év után a 47 éve vég-
zett 8. osztály. Minden évben újra és újra 
találkozni, emlékezni jönnek az Illás- La-
kóparkba, hisz az osztálytársak boldogan 
töltenek el akár órákat egymás társasá-
gában. Az ajtóban kitárt szívvel s finom 
falatokkal várt már délelőtt bennünket az 
osztálytárs Turucz Magdi és férje Illés 
Gábor.

A kora reggel még bús idő is kitisz-
tult. Az őszi fák koronáján is megcsillant 
a bágyadt napsugár. Megjöttek mindazok, 
akik jelezték előre jöttüket. A finom fris-
sen sült hagymásvér a friss pogácsa már 
ebéd előtt asztalhoz csábított bennünket, 
de előtte megkóstoltuk a házigazda cse-
resznyepálinkáját, Tar Peti, Bakos Pista 
és a többiek által hozott innivalókat. Ez 
megalapozta, hogy még jobb étvággyal 
lássunk hozzá az étkek fogyasztásához. 
Nem maradt el Kis Anti virágcsokra, sem 
amit minden évben kapok tőle. Evés köz-
ben persze folyt a beszélgetés.

Utána egy nagy sétát tettünk a parkban, 
hogy legyen helye a finom ebédnek. Egy 
rendhagyó osztályfőnöki óra következett. 
Mécsest gyújtottunk és némán emlékez-
tek elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra. 
Ez után mindenki elmondta az egy év alatt 
történteket, a pillanatokat, ami örömmel 
és sokszor bánattal telt mindennapjaikat. 
Próbáltunk csak a szépre és jóra emlékez-
ni. Beszélgetések után asztalra kerültek a 

finom ételek. Elcsendesedtünk jó magyar 
szokás szerint. Miután megebédeltünk, 
régebbi találkozókon készült videókat 
néztünk, jót kacagtunk az emlékeken. Az 
emlékekhez mindig kell egy ilyen remek 
találkozás, amit évente Tar Marika vállal 
magára, hogy megszervezzen, de ehhez 
kellenek fogadó osztálytársak, akik újra 
és újra eljönnek a találkozóra. Az ének, a 
tánc a vidámság mindig része ezeknek az 
összejöveteleknek. Éjjel gyorsan megér-
kezett, s hazaszólított bennünket.

Ha nem lennének ezek a találkozások, 
hiányozna valami az életünkből. Sikeres és 
értékes emberek lettek. Jó apák, anyák és 
nagyszülők. Éreztük, hogy amit elmond-
tunk nem sekélyes, mindannyiunkban ér-

zéseket keltett. Hogy tudjuk egymásról. 
„Amikor az égre nézek, rátok emléke-
zem, mert Ti vagytok az én csillagaim”. 
„Őrizzétek ezt a hagyományt, őrizzétek 
ezt a tüzet, ezt a szívetekben élő lángot.”  
Örülök, hogy megtiszteltetek és köztetek 
lehettem.

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Akik megtisztelték a találkozót: 
Kolláth Saci, Turucz Magdi és férje, Lo-
vas Erzsi és férje, Lovas Anna, Körössy 
Marika és férje, Kis Anti és felesége, 
Vereb Sanyi és felesége, Ivicz Misi, Ki-
rály Misi, Benkó Imre, Bakos Pista, 
Tar Marika, Tar Péter, Tar Miska, és én, 
Albertné Szűcs Irén

Második féléves névnaposait ünnepelte a Nyugdíjas Baráti Kör
Mint minden évben idén is két alka-

lommal tart névnapi összejövetelt a Baráti 
Kör. Október 22-én gyűltünk össze, hogy 
köszöntsük azokat, akiknek a második 
félévben van a névnapja. Az estét Kiss 
Imre, a klub vezetője nyitotta meg, és kö-
szöntötte az ünnepelteket. De ez az este 
nem csak a névnaposokról szólt. Október 
1-je az Idősek Világnapja! Így ez alka-
lommal külön köszöntöttük klubunk idős 
tagjait, a 80 év felettieket. Huszárné Ella 
nénit, Pappné Marika nénit, Csernusné 
Irénke nénit, Némethné Gizike nénit, 
Farkasné Piroska nénit, Pozsárné Terike 
nénit, Tóthné Kati nénit, Csorba Jánost és 
Bondor Istvánt. Ez után következett egy 
kis műsor összeállítás, amit klubtársaink 
adtak elő. Volt, akik énekkel, volt, akik 
verssel szórakoztattak bennünket. Az 
énekkar tagjai hegedű és citera kísérettel 

adtak elő egy dalcsokrot. 
Szólót énekelt Marsáné 
Aranka és Buzder János, 
Muzsikné Klárika és 
Kovácsné Marika, majd 
pedig az Árpád Fejede-
lem Klubból Baloghné 
Magdika kedveskedett 
egy-egy szép verssel. 
Ezután Kővágó Karina 
versét hallgattuk meg, 
majd arról anekdotázott, 
hogy „milyen szép is a 
nyugdíjas élet.” Majd 
következett a finom va-
csora, amit a Tiszatáj 
Vendéglő készített szá-
munkra.

Köszönjük Kecső Feriéknek. Közben 
szólt a zene, amit Baranyi János és Bar-

na Sándor szolgáltatott. Mi pedig jártuk a 
táncot, énekeltünk, és ismét együtt töltöt-
tünk egy szép, tartalmas estét.

Nyugdíjas Baráti kör
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A római Szent Franciska Katolikus Karitászcsoport hírei
November második felétől tartós élel-

miszereket gyűjtünk templomainkban. A 
bejárat mellett kihelyezett papírdobozok-
ban helyezhetik el adományaikat: cukrot, 
lisztet, rizst, olajat, tésztát és egyéb hosz-
szú lejáratú élelmiszereket. Ezeket a téli 
időszakban szeretnénk szétosztani a rá-
szoruló családok között. Az előző teleken 
Önöknek köszönhetően mindig tudtunk 
valamit adni azoknak, akik hozzánk for-
dultak segítségért.

November 20-án, a Szent Erzsébet 
ünnepnapját követő vasárnapon a tele-
pülés templomaiban Erzsébet-kenyeret 
osztunk.

November 27-én kezdetét veszi a 
karácsonyi ünnepkör. A korábbi évek-
hez hasonlóan minden adventi vasárnapot 
megelőző szombat este 18 órakor közös 
gyertyagyújtást tartunk a szökőkútnál fel-
állítandó adventi koszorúnál. Hétről-hét-

re a gitáros lányok, Almási-Szabó Tibor 
és tanítványai, a népdalkör fognak rövid 
műsorral adventi hangulatot teremte-
ni, az utolsó adventi vasárnapon pedig 
a karitászcsoport immár hagyományos 
betlehemese kerül műsorra. Szeretettel 
várunk mindenkit!

A Munkácsi utcai KaritászPontban 
továbbra várjuk azokat, akik az ado-
mányba kapott ruhákból, cipőkből sze-
retnének maguknak és családtagjaiknak 
válogatni. A téli időszak kezdetére való 
tekintettel december elejéig kivételesen 
minden szombaton 9-10 óra között vár-
juk a családokat. Érdemes benézni, az 
utóbbi időben ugyanis nagyon sok szép 
és jó állapotú ruhát kaptunk, többek 
között a szegedi Vidámabb Életért Ala-
pítványtól. Adományokat ugyanezeken 
a napokon 10-11 óra között veszünk 
át, vagy a 30/475-9655 telefonszámon 

előre egyeztetett időpontban. Decem-
ber után újra visszatérünk a korábbi 
nyitvatartáshoz, amikoris minden hó-
nap 1. és 3. szombatján várjuk az érdek-
lődőket.

Várjuk azokat is, akik csatlakoz-
ni szeretnének csoportunkhoz. Nagy 
szükségünk van segítő kezekre, lelkes, 
ötletes munkatársakra!

Isten áldjon meg mindenkit, aki ruha-
neművel, bútorral, élelmiszerrel, pénzzel 
vagy bármilyen módon rajtunk keresztül 
segítette a településünkön élő, kevésbé 
szerencsés körülmények közé született 
embertársainkat. 

Október 29.-én az Alpári Tisza Hor-
gász Egyesület által szervezett rendez-
vény és versenysorozatunk véget ért! 
2016 évre öt versenyből álló sorozatot, 
valamint az évzáró eseményként rende-
zendő Horgászbált hirdettünk meg. 

Az évadzáró versenyünk kezdetekor 
szemerkélő eső emlékeztetett arra, hogy 
bizony az ősz erősen megérkezett. Saj-
nos a verseny kezdetén a közelmúltban 
elhunyt két horgász társunkról, Bársony 
Bertalanról és Pap Istvánról emlékeztünk 
meg. A versenyre 42 horgász nevezett 
vidékről és Tiszaalpárról egyaránt. A sor-
solás kezdetére az időjárás is változott 
és kegyes volt hozzánk, hogy jó időben 
teljen el a 4 órás verseny.  Külön kate-
góriákat nem indítottunk, viszont minden 
gyermek- és hölgyversenyzőink, vala-
mint idősebb versenyzőink helyezéstől 
függetlenül tárgyjutalomban részesültek. 

Köszönjük a verseny lebonyolításá-
ban és közreműködők segítségét. 
A horgászverseny végeredménye: 
1. Faragó Ferenc 8.430 gramm
2. Ferenczi Gyula 5.750 gramm
3. Ifj. Popper József 4.920 gramm

Minden évben a Tiszaalpáron meg-
rendezésre kerülő események a lebo-
nyolításban érdekeltek által egyeztetésre 
kerülnek az időpontok, hogy egymás 
szervezésében és megrendezésében kerü-
lő események ne ütközzenek egymással. 
Egy-egy program megszervezése, szín-

vonalas lebonyolítása nem kis feladat, 
valamint nem ,,öt perces’’ időt igényel. 
Sajnos az idei évre tervezett, a hagyo-
mányok szerint mindig augusztus 20.-án 
megrendezésre kerülő Egyesületi tagok 
versenyének lebonyolítása, valamint 
az évzáró eseményként megrendezen-
dő Horgászbálunk esett áldozatul. Az 
augusztus 20.-i versenyt más napra át 
tudtuk szervezni, ez így nem maradt el. 
A november 26. –i Horgászbál megren-
dezését, az arra a napra az Iskola által 
szervezésre kerülő Márton napi bál és az 
ismert körülmények miatt, sajnos nem 
tudjuk felvállalni.

Az Egyesület által szervezett progra-
mokról el lehet mondani, hogy a lakosság 
minden csoportját érinti a gyerekektől az 
idősekig egyaránt, nem csak egy szűk 
társadalmi réteget, vagy kört.

Alpári Tisza HE vezetősége

Évadzáró horgászverseny MEGHÍVÓ
„A homár, amikor páncélt vált, előbb 
elhullatja az eredetit. Amíg kialakul 
az új, védtelenné és sebezhetővé válik. 
Sok veszély les rá. Ilyen a kamaszkor 
is. Az új páncél temérdek könnybe, 
verejtékbe kerül. A kamaszkor: a ho-
már drámája...”       

(Dolto)

A Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általá-
nos Iskola osztály-
főnöki munkakö-
zössége szeretettel 
meghívja Önt 2016. 

december 12-én este 17:00-tól szülői 
teadélutánjára, melynek témája: „ Mi-
ért csinálja?” A gyermek - vagy ser-
dülőkori problémaviselkedés és azok 
okai. (A hazugság, csavargás, lopás, 
„falcolás” jelenségeiről). Meghívott 
vendég: Dr. Tóth Imre c.r. alezredes 
bűnmegelőzési főelőadó. Helyszín: 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola,  31-es tanterem. Minden 
érdeklődőt szeretettel és meleg teával 
várunk!

Győri Istvánné igazgató,
valamint az osztályfőnöki

munkaközösség tagjai
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Z-G FAKEr KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* Akác * Tölgy * Bükk, gyertyán
Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

A TÉLI FELKÉSZüLÉSrE VÁrVA
Óvodás, U-9-es, U-11-es, illetve U-

13-as csapataink Palócz Gábor, Czimer 
Krisztián, Tarjányi András és Magyar Atti-
la vezetésével, folyamatosan, havi szinten 
minimum 2-3 alkalommal részt vesznek az 
OTP Bank Bozsik-program keretei alá tar-
tozó tornákon. A szülők is nagyon sokat se-
gítenek, illetve legtöbbször elkísérik az ifjú 
játékosainkat a tornákra. A korosztályvál-
tások miatt, a csapatok nagy része kicse-
rélődött, de ahogy telt-múlt az ősz, egyre 
jobban összekovácsolódnak az egyes csa-
patok tagjai, ami az eredményben, de ami 
még sokkal fontosabb, a játékban is látszó-
dik. További sikeres fejlődést kívánunk a 
legifjabb játékosainknak!

Megyei II. osztályú U-19-es és fel-
nőtt csapatunknál annyi változás történt, 
hogy október óta Bakos István már teljes 
mértékben az U-19-es csapat irányítására 
koncentrál, míg a felnőtt csapat irányítását 
Dudás György vette át.

Októberben minden nagyon szépen in-
dult, mivel U-19-es csapatunk (Gól: Patai 
Ervin /4/) és felnőtt csapatunk (Gól: Bár-
dos Bence /2/) is győzelmet ért el a Kis-
kunfélegyházi Vasutas otthonában.

A következő két fordulóban már csak 
U-19-es csapatunknál tartott ki a lendület, 
mivel Szabadszállás (Gól: Patai Ervin /3/; 
Czingel Ferenc; Festő-Hegedűs István) és 
Pálmonostora (Gól: Patai Ervin /2/; Dobos 
Dániel /2/) ellen győzelmet arattak. Sajnos 
az elkövetkezendő 3 fordulóban Nyárlőrinc 
(Gól: Nemes István; Patai Ervin), Lakitelek 
és Kerekegyháza (Gól: Czingel Ferenc) 
nem sikerült pontot szereznie U-19-es csa-
patunknak.

Ennél sajnos sokkal rosszabb a helyze-
te felnőtt csapatunknak, mivel az említett 
Kiskunfélegyházi Vasutas elleni győzelem 
óta, nem sikerült pontot szereznie csapa-
tunknak.

Hazai pályán, Szabadszállás (Gól: Bár-

dos Bence) ellen, küzdöttünk, hajtottunk, de 
még nagyon görcsös volt a csapat játéka.

Pálmonostorán (Gól: László Zsolt; 
Nagy-Gál Róbert), bár 4-2-es vereséget 
szenvedtünk, a teljes képhez hozzá kell 
tenni, hogy az első félidőben már 3-0-ra 
vezetett az ellenfél és a második félidőben 
úgy sikerült két gólt szereznünk, hogy a 
teljes második félidőt emberhátrányban 
játszottuk végig, Hekkel Zsolt kiállítá-
sa után. Ezután következett kér rangadó 
a Nyárlőrinc (Gól: Bárdos Bence) és a 
Lakitelek ellen (Gól: László Zsolt; Fábián 
Róbert). Bár mindkét mérkőzést elveszí-
tettük, de az új vezetőedző, Dudás György 
munkája már látszódik a csapaton, mivel 
már nem az „előre rúgom és fuss” fut-
ballt próbálja játszani a csapat, hanem ki 
akarjuk hozni, passzokkal a labdát, amibe 
persze még akadnak hibák, de pont ezért is 
várjuk annyira, a főcímben is utalva, a téli 
felkészülést, hogy teljes mértékben el tud-
juk majd sajátítani ezt a játékstílust.

Sajnos a Kerekegyháza elleni meccs 
megmutatta számunkra, hogy még nagyon 
sokat kell fejlődnünk.

A Lakitelek elleni meccsünknél, ki 
kell térnem a szurkolóinkra! Szurkoló-
ink fantasztikus hangulatot teremtettek, 
végig a csapat mellett álltak. A mérkőzés 
végén úgy ünnepeltek minket, mintha 
mi hagytuk volna el győztesen a pályát. 
NAGY-NAGY KÖSZÖNET ÉRTE!

Az utolsó két fordulóban U-19-es és 
felnőtt csapatunk Hetényegyházára utazik, 
illetve majd Városföldet fogadja. Ha már 
említettem a téli felkészülést, Tiszaalpáron 
nincs téli szünet teremtornák nélkül. Ilyen 
lesz a december 3-án megrendezett IV. Hu-
ligánok Kupa is!

Érdeklődni és nevezni, a Facebook-on, 
illetve a +36 20 4440 836 telefonszámon! 

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a 
Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) né-
ven! Reméljük továbbra is megtisztelnek 
minket azzal, hogy kijárnak a hazai, illetve 
elutaznak velünk a vidéki mérkőzéseinkre 
is!

Teljen meg a hazai mérkőzéseken a le-
látó! HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

Fotó: Lakiteleki TE Facebook oldala



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. AZ IrOdA 
NyITVA TArTÁSA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉrdEKLődNI: 06/30/266-8536
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APrÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   alparbibl@gmail.com

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 

www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Kertes családi ház eladó! 
Tiszaalpár, Kossuth L. u. 51. szám 
alatt 1037 m2-es parkosított ud-
var, 66 m2-es felújított lakóház új 
központi fűtéssel, gázkazánnal és 
fatüzelésű kazánnal. Ár: 5,5 millió 
forint. Érd.: 06 30 300 88 10

* Eladó Tiszaalpár, IV. Béla u. 18 
sz. 3 szobás, összkomfortos családi 
ház nagy telekkel. Érd.: 76/424-891 
Eladó középszínű lakozott fa ágyne-
műtartó, háromfiókos.Irányár 23.000 
Ft. Érd.: 421-576 vagy 333-364

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 
27/a szám alatti 63 m²-es családi 
ház padlástér beépítéssel, alápin-
cézve 300 négyszögöl kerttel. Ár: 
7.000.000,- Ft. Tel: 31/313-2395.

* 2 db emeletes ágy eladó! 
90x200-as jó minőségű matraccal. 
Ár: 40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-
3229.

* Akciós ereszcsatornázás, bádo-
gozás, horgonyzott csatorna szere-
lése anyagárral 1500,- Ft/fm. Érd.: 
20/923-17-19.

* Eladó 10 db új mintás fehér 
üvegtégla 400,-Ft/db. Érd.: 30/22-
77-132.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* Családi ház eladó Bethlen G. u. 
25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 
76/424-520.

* Eladó 1 db 380V+220V-os he-
gesztő trafó és 1 nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Eladó benzinmotoros fűnyíró. 
Tel.: 30/428-3614.

* Vesszőből készült ovális asz-
tal + 2 fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 
70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szo-
bás összkomfortos ház, 1750 m2-es 
föld eladó. Érd: 63/311-744 telefo-
non délutáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya 
eladó melléképülettel és pincével. A 
házban 3 szoba, konyha, fürdőszoba 
található. Hozzátartozó terület 8440 
m2 és szőlővel. Érd. 30/419-87-61, 
17 óra után. Iá:6.000.000,- Ft.

* Eladó Tiszaalpár külterületén 
lévő tanya-szántóművelési romos 
tanya. Hrsz.: 0223/3; 3597 m2; 4,2 
AK. Érd: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás össz-
komfortos bútorozott családi ház. 
Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhert víz fa és szén tárolós. 
Irányár 36.000 forint. Tel.: 31/31-
127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy ke-
rékpár 24-es és 28-as, gyerekágy 
4-6 éveseknek való eladók. Tel.: 
31/31-127-73.

* Tritikálé, kis bálás lucerna és 
szalma, valamint 200-300 literes 
boros hordók eladók. Pintér Mihály 
Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-74-73.

* Lószerszám, eke, ekekapa töltő 
és sima eladó. Pintér Mihály Esze T. 
u. 6. Tel.: 30/335-74-73.

Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horganyzott

csatorna szerelése anyagárral
1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 0620/923-17-19



12. oldal                                                            2016. november

BABAKIÁLLTÁS TISZAALPÁR 2016. 

MEGHÍVÓ 

A Tiszaalpári Alkotó Kezek és a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat szeretettel meghívja vásárlással egybekötött 

babakiállítás megnyitójára. 

  Időpont: 2016. december 16. (péntek) 1330  

  Helyszín: Tiszaalpári Művelődési Ház, Kamaraterem 

 

 

 
 
 
 
 
 

A kiállításon láthatóak lesznek: 

- Szecskó Márta magángyűjtő Angliából és Németországból származó jelzett, 
sorszámozott Leonardo, Promenade, Alberon porcelánfejű babái, 

- Török Józsefné magángyűjtő porcelánfejű és népviseletbe öltöztetett babái, 
- Felföldi Mária magángyűjtő saját kezűleg varrt elegáns ruhákba öltöztetett 

Barbie és plasztik babái. 

 

„A babáknak két lelkük van, de lehet, hogy három. 
Az egyiket a készítője lehelte belé, 
a másikat a kislány aki játszott vele, 
a harmadikat pedig a gyűjtő, aki szereti és megbecsüli.” 
              Melegné Bordás Zsuzsanna: MeseBabaVilág 
 


