
2017. július 15-én, a Helyi Termelői Piac adott hely-
et annak a kiállításnak, amellyel a XXIV. Tiszaalpári 
Alkotótábor (TAT) zárult. Az idei alkotótábor-
ban is közel 100 műalkotás készült a Budafoki 
Mészáros László és a Kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművészeti Kör tagjainak köszönhetően. 
Azonban ebben az évben nagy szerepet kapott az 
előkészület is a jövő évre. A 2018-as év nagy pilla-
nat lesz a művészek és a település életében, hiszen 
25 éves fennállását ünnepli a következő évben a 
Tiszaalpári Alkotótábor. A kiállításon először Biczók 
Mihály, Tiszaalpár nyugalmazott jegyzője, a TAT szer-
vezője mondott köszöntőt, aki beszédében elmond-
ta, hogy több ezer képet készítettek már az alkotók a 
tábor fennállása óta, ezek közül több száz Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában van. 
Az Alkotótábor egyik hagyománya az, hogy a tábor-
ban résztvevő művészek mindegyike adományoz 
a település közintézményeinek legalább egy-egy 
képet. Emellett felhívta a jelenlévők figyelmét arra 
is, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy van 
egy ilyen táborunk, hiszen mi, a nagyközség lakói 
nap, mint nap elmegyünk olyan értékeink mellett, 
amelyet már nem úgy veszünk észre, mint a vendég 
művészek, akik a pillanat szépségét megragadva 
örökítik meg a számunka szokványos tájat, természe-
ti környezetet. Ezt követően dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg a kiállítást, 
aki megköszönte a tábor szervezőinek és segítőinek 
munkáját, ennek jeléül átadott egy-egy oklevelet, 

illetve a művészek egy-egy festménnyel kedvesked-
tek a fent említetteknek munkájukért, adományukért. 
Végül, de nem utolsó sorban Török Tamás, a tábor 
művészeti vezetője szólt az egybegyűltekhez, aki 
elmondta, hogy szinte a kezdetek óta részt vesz a 
tábor életében, mind alkotói, mind szervezői oldalról 
ismeri már, hogy mivel jár egy ilyen két hetes alkotói 
tábor. Beszédében kihangsúlyozta annak örömét, 
hogy ebben az évben több technikával is dolgoztak 
az alkotók, több művészeti stílussal is találkozhattak 
az érdeklődők. A festmények mellett grafikák, rézkar-
cok, és tűzzománcok is szerepeltek az alkotók rep-
ertoárjában. A közel 25 év alatt készült alkotásokból 
a terv szerint állandó kiállítás is fog nyílni, melynek 
előkészületei már megkezdődtek. A tábor jövőre 
folytatódik, ahol immáron 25. alkalommal gyűlnek 
össze alkotni a művészek Tiszaalpáron.

Idén is kiállítással zárult a Tiszaalpári Alkotótábor
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2017. július 26-án a Művelődési 
Házban Tiszaalpár településképi arculati 
kézikönyvének (TAK) és településké-
pi rendeletének elkészítésről szóló 
munkaindító, tájékoztató lakossági fóru-
mot tartottak. A fórumot dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere nyi-
totta meg, aki átadta a szót Rédeiné 
Bondor Klára megbízott főépítésznek, 
településrendezőnek. Aki bemutatkozá-
sa után ismertette a településképi arcu-
lati kézikönyv fogalmát, készítésének 
jogszabályi hátterét és elkészítésének 
határidejét. Elmondta, hogy a TAK egy 
olyan, nem kifejezetten szakembere-
knek készülő képeskönyv, amely ábrák-
kal, ajánlásokkal közérthető módon 
segíteni hivatott a településen élő, vagy 
betelepülő, építkezni szándékozó pol-
gárokat abban, hogy adott területek-
en milyen jellegű épületet építsenek. 
A TAK egy folyamatosan bővíthető, 
fejleszthető dokumentum, amely a 
testületi jóváhagyás után sem végleg-
es. Készítésében kéri a lakosság köz-
reműködését, amely elsősorban jó 
példák képi bemutatását jelenti írásos 
formában. Várja a helyi javaslatokat, 
amelyek nemcsak épületekre, hanem 
épület részletekre, kerítésekre, tanyákra, 
közterület kialakításra, zöldfelület 
kialakításra vonatkozhatnak. 

Településképi szempontból kiemelt 
jelentőségű területek, amelyeknek helyi 
vonatkozásai lehetnek: 

1. a műemlék területe és a műem-
léki jelentőségű terület, a műemléki 
környezet területe;

2. a történelmi emlékhely és a 
nemzeti emlékhely;

3. a történeti kert és a történeti táj 
területe;

4. a régészeti érdekű terület és a 
régészeti lelőhely területe;

5. a helyi jelentőségű védett érték 
területe;

6. a NATURA 2000 terület, a 
nemzeti park területe, a tájvédelmi 
körzet területe, az országos jelentőségű 
természetvédelmi terület, a fokozot-
tan védett természetvédelmi terület, az 
országos ökológiai hálózat magterülete 
és ökológiai folyosó területe;

7. a tájképvédelmi terület, az egyedi 
tájérték területe;

8. a helyi jelentőségű természet-
védelmi terület és a védett természeti 
érték.

A kézikönyv tartalma, kötelező 
fejezetei:

1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása (története), 

általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi 

szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, táji és természeti értékek, 
településképi jellemzők

4. Településképi szempontból 
meghatározó, eltérő karakterű területek 
lehatárolása, a településkép, arculati 
jellemzők és településkarakter bemu-
tatásával (nem azonos a szerkezeti terv 
lehatárolásaival)

5. A településkép minőségi 
formálására vonatkozó ajánlások: 
építészeti útmutató, közterületek 
településképi útmutatója – utcák, terek, 
közparkok, közkertek

6. Jó példák bemutatása: épületek, 
építészeti részletek (ajtók, ablakok, 
tornácok, anyaghasználat, színek, hom-
lokzatképzés), kerítések, kertek, zöld-
felületek kialakítása,

7. Jó példák bemutatása: sajátos 
építményfajták, reklámhordozók, egyéb 
műszaki berendezések

A TAK készítésével párhuzamosan 
településképi rendelet is készül, amely-
ben az arculati kézikönyv ajánlásai sze-
rint az építmények, közterületek, zöld-
felületek kialakítására (anyaghasznála-
tra, tetőformára, színezésre, reklámok 
elhelyezésére, növénytelepítés, stb.) 
vonatkozó szabályok, az épített örökség 
helyi védelmére vonatkozó szabály-
ok, illetve a védettséghez kapcsolódó 
támogatás rendszere kerül megállapítás-
ra. 

A településképi rendelet elsődleges 
célja a településképre vonatkozó sza-
bályok egységes rendszerbe foglalása, 
mivel azok most több helyi rendeletben 
vannak szabályozva. Ebből következik, 
hogy a hatályos helyi rendeleteket is 
felül kell vizsgálni. 

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) 
továbbra is megmarad, de csak a 
létesítés paramétereit (telekterület, 
beépíthetőség mértéke, beépítés módja, 
beépítési magasság) szabályozhatja, 
azt, hogy hova mit, mekkorát milyen 
beépítettséggel lehet építeni. Az egyéb, 
fentebb említett esztétikai előírásokat, 
reklámok elhelyezhetőségére vonat-
kozó előírásokat, vagyis, hogy az 
egyes területegységeken milyet lehet 
létesíteni, a településképi rendeletben 
kell megállapítani.

Mivel a lakosság igen csekély része 
(polgármester, képviselők, hivatali dol-
gozók) képviseltette csak magát a fóru-
mon, így ezúton is kérik a lakosság 
segítségét. Véleményt várnak, hogy a 
lakosságnak mi tetszik, mert ez „nem 
egy ízlés terror akar lenni”, hanem egy 
ízlést formáló dokumentum, ami a helyi 
hagyományokon, helyi emberek életén 
és ízlés világukon alapul.

Lakossági fórum Tiszaalpár településképi arculati kézikönyvéről
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2017. július 12-e ünnepnap volt a 
Tavirózsa Nyugdíjas Otthon dolgozói 
és lakói számára. Az otthon egyik la-
kója, Deme Jánosné, születési nevén: 
Bacsa Ilona ezen a napon ünnepel-
te 100. születésnapját. A 11 órakor 
kezdődő jeles eseményen többen is 

köszöntötték Ilonka nénit. Először a 
lakók és dolgozók nevében Kádárné 
Kátai Valéria intézményvezető üdvö-
zölte az egybegyűlteket. Ezt követően 
Szegedi Ferencné, jelenlegi szoba-
társa adta át jókívánságait Ilonka né-
ninek. Az alpáriak nevében Hegedűs 

Istvánné mondott verset, s köszöntőt. 
Őket követte Ilonka néni családja. Vé-
gül, de nem utolsó sorban dr. Vancsura 
István - polgármester és dr. Menyhárt 
Anett – jegyzőasszony köszöntötték 
virágcsokorral az ünnepeltet, s adták 
át jókívánságaik mellett azt az em-
léklapot, amelyet Orbán Viktor, Ma-
gyarország Miniszterelnöke küldött e 
jeles nap alkalmából. Az ünnepséget 
ebéd zárta, amely menüjében a birka-
pörkölt és az elmaradhatatlan torta is 
helyet kapott.  Ilonka néni tősgyöke-
res alpári. 10 gyermekes parasztcsa-
ládból származik, amelyből egyedül 
Ő maradt életben, testvérei gyermek-
korukban meghaltak. Iskolába soha 
nem járt, írástudatlan maradt. Dol-
gozott cselédként, fonta a kosarat a 
szövetkezetben, pár évet a Tsz-ben is 
dolgozott. Nyugdíját férje után kapja, 
aki orosz hadifogoly is volt 1 évig. 
Házasságukból két fia született, akik 
szintén meghaltak a 90-es években. 
Jelenleg 2 menye, 4 unokája és 7 dé-
dunokája van.

100 éves születésnapost ünnepeltek

90 éves születésnapos a
Szent Benedek Leányainál

Július 24-én köszöntötte dr. Van-
csura István polgármester és a dr. 
Menyhárt Anett jegyző asszony Bim-
bó Terézia Filomena nővért 90. szü-
letésnapja alkalmából a tiszaújfalui 
Szent Benedek Leányai Társaság ko-

lostorában.  Ezen alkalomból adták át 
az ünnepeltnek Orbán Viktor, Magyar-
ország Miniszterelnökének köszöntő 
emléklapját. Filoména nővér a korát 
meghazudtoló testi és szellemi frisses-
séggel fogadta a jókívánságokat.

Befejező szakasza
kezdődik a holtág

rekonstrukciójának
Augusztus közepén újra munkagé-

pek vonulnak a Nagy-tóhoz, és meg-
kezdődik a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság által koordinált, 2016 
szeptembere óta zajló élőhely-hely-
reállítási projekt befejező szakasza. A 
fészkelési időszak elmúltával folytat-
ni lehet a munkálatokat, melyek vár-
hatóan 2 hónapig tartanak. Ez idő alatt 
kihordják a meglévő földhányáso-
kat, helyreállítják a felvonulóutakat, 
megtörténik a költősziget rézsűzése, 
továbbá a kialakított földművek (köl-
tősziget és vadmentő domb) fásítását 
is elvégzik.

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 
számú projekt közel 360 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével, 
a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.
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- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. július 07-én 
a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi 
I. félévi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta, a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2016. évi működéséről szóló 
beszámolót tudomásul vette.

- A Képviselő-testület rendszeresen 
megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, val-
amint a Képviselő-testület két ülése között 
hozott polgármesteri döntésekről, intézkedése-
kről szóló tájékoztatót, zárt ülésen az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
előterjesztést. A Képviselő-testület a munkat-
ervében meghatározott napirendeken kívül 
egyrészt megtárgyalja az időközben született, 
módosított törvények, illetve más jogszabály-
ok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt 
azokat a javaslatokat, önálló indítványokat 
és interpellációkat, amelyeket az ülést mege-
lőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, 
írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, 
valamint az Önkormányzat aktuális témáit, 
és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
döntést igénylő kérelmeket, ügyeket.

2017. év II. félévi munkaterv

szeptember
- Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához történő csatlakozás

- Javaslat a téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról

október
- Az Önkormányzat 2017. évi költség-

vetésének módosítása – szükség esetén
- Közbeszerzési terv módosítása– szükség 

esetén
november
- 2018. évi belsőellenőrzési terv
- Idősek és gyermekek karácsonya
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 

2017. évi munkájáról
december
- A képviselő-testület 2018. évi I. félévi 

munkaterve

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. július 26-én tartott 
rendkívüli ülésén Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület által üzemeltetett Eperke I. és 
Eperke II. Családi Bölcsőde üzemeltetéséhez 
az épület használatát továbbra is biztosítja 
2018. augusztus 31-ig az Egyesület részére. 

A Képviselő- testület biztosítja továbbá 21 
000 Ft/gyermek természetben nyújtott szociá-
lis ellátást bölcsődés korú gyermekek elhe-
lyezésének települési támogatása jogcímen 
azzal a feltétellel, ha az önkormányzat pén-
zügyi helyzete változik, akkor a települé-
si támogatás összegét csökkentheti, azt 
megszüntetheti. Továbbá a Képviselő- testület 
az „Eperke Családi Napközi”-ben nyílászárók 
cseréje céljából bruttó 185.750,- Ft összeget 
biztosít az útfelújítás előirányzata terhére.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
II. számú védőnői körzetben a védőnői fela-
datok ellátására - határozatlan idejű köza-
lkalmazotti jogviszony formájában - Rigó 
Renáta, Fülöpjakab tanya 625. sz. alatti lakost 
nevezi ki 2017. szeptember 1-jétől. A kinev-
ezésben négy hónap próbaidő kerül kikötés-
re. Fekete Zsuzsanna Csongrád, Kereset tér 
4. sz. alatti lakos pályázatát e pozícióra 
– formai hiányosságok miatt – nem tekinti 
érvényesnek.

- Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesület Tiszaalpári 
Csoport részére a Mozgáskorlátozottak Bács-
Kiskun Megyei Küldött Közgyűlés megsze-
rvezésének költségeihez egyszeri 60.000 
Ft támogatást biztosít költségvetéséből az 
útfelújítás előirányzata terhére.

Testületi hírek

Szlovákiában is legyőzte a spártai körülményeket Kis Dávid
Az előző számunkban bemutattuk Kis 

Dávidot, aki itthoni körülmények között 
már megküzdött egy Spartan Race ver-
senyen. Azóta Szlovákiában, Valcsán 
is helyt állt a Spartan Race Ultra Beast 
nemzetközi versenyen. A júliusi 15-i 
megmérettetésen 46 km-os távon 2800 
m-es szintemelkedés 61 akadállyal kel-
lett Dávidnak szembenéznie. A versenyt 
megelőző hetekben nagyon kevés tréning 
fért Dávid idejébe, de véleménye sze-
rint a versenyhez szükséges felszerelést, 
vitaminokat, és a táplálékot „egész jól” 
sikerült összeállítania. A tiszaalpári ver-
senyző beszámolójában megemlítette, 
hogy a verseny szakaszának kb. 27 és 36 
km-nél volt a „depó”. A depó egy olyan 
hely ahova egy „szatyornyi” felszere-
lést, élelmiszert, stb. vihetnek magukkal 
a versenyzők. Ide kétszer térhettek visz-
sza a küzdőtársak. Itt van lehetőségük 
mosdóba menni vagy élelmet, folyadékot 
magukhoz venni. Azonban itt is sietniük 
kell, mert az idejükből vonják az itt töltött 
tartózkodást is. Dávid elmondása szerint 
magnéziumot, csokis croissant-ot , banánt 
evett és kólát és vitaminos italokat ivott. 
Az első depózás után szörnyű görcsök 

törtek rá, ami után megcsappant az ere-
je, ezért elgondolkodott azon, hogy tud-
ja-e időre teljesíteni a távot, mert ekkor 
még nagyon sok volt neki hátra. Ennél a 
holt pontnál jutott eszébe, hogy nagyon 
erősnek kell maradnia fejben, mennie kell 
tovább, le kell győznie a görcsöt, nem 
adhatja fel. Nagyjából 10 km telt el így.  
A szintidőhöz 27 km-hez kellett érnie 6 
óra alatt, mivel ez sikerült, további 5 órája 
volt nagyjából a 43 km-hez érni. A prog-
ramban háromszor volt tóátúszás, sok km 
patakban futás, hatalmas emelkedők, 4 
zsák és 1 vödör cipelése. Sok versenyző 
szerint az utóbbi az egyik legnagyobb ki-
hívás. Az 1500 indulóból 300 fő kiesett 
a szintidő tartása miatt, a többi 200 vagy 
lesérült, vagy feladta. Akadt olyan sze-
mély is, akit mentőhelikopter vitt el. Az 
1500 indulóból összesen 1000-en értek be 
a célba. Dávidnak 10 óra 35perc alatt si-
került teljesítenie a versenytávot, ami azt 
jelenti, hogy a középmezőnyben végzett. 
Dávid egy hét alatt heverte ki a versenyt, 
addig izomláza, gyomor gondjai voltak a 
rengeteg magnézium és egyéb vitaminok 
miatt. Ennek ellenére Dávid így nyilat-
kozott a versenyről: „Hihetetlen élmény 

volt. Életem egyik legjobb és legnehe-
zebb napja egyben. Ebben az évben sze-
retnék még egy Beast-en részt venni, ami 
20-23 km hosszú és 30-35 akadállyal.”

Ezúton is gratulálunk e hihetetlen tel-
jesítményhez és kívánunk kitartást és to-
vábbi sikereket Dávidnak!
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90 éves rendi ünnep keretében áldották meg a felújított „Anyaházat”

2017. augusztus 1-jén ünnepelte a 
Szent Benedek Leányai Társaság közös-
ségük alapításának 90. éves évforduló-
ját. A 11 órás szentmise keretében Égető 
Anna nővér ünnepélyes örökfogadalmat 
tett, az erről szóló írást Bíró Béla beszá-
molójánál olvashatják. Délután 16 órakor 
került sor az „Öregház”, a Zárdatemplom 
felújított részének megáldására. Az ün-
nepségen először Sinkó Katalin Ágnes 
OSB perjelnő üdvözölte a megjelente-
ket, aki után dr. Várszegi Asztrik bencés 
szerzetes, püspök, pannonhalmi főapát 
köszöntötte az egybegyűlt vendégeket. 
Az apát az alábbi szavakkal szólt az ün-
neplőkhöz: „Ez egy meghívás a megúju-
lásra és a réginek a tiszteletben tartására. 
Ha az ember családot alapít, akkor min-
den erejét összeszedi, hogy egy családi 
házra szert tegyen, hiszen a családnak 
laknia kell valahol. Ahhoz, hogy egy 
ház megtartson egy családot, közössé-

get, arra biztos alapra van szüksége. Ez a 
biztos alap maga a teremtő Isten. Amikor 
szerzetesházat, szerzetes közösséget ala-
pítunk, oda is kell egy fedél, amely alatt 
össze tudunk gyűlni, ennek a háznak is az 
alapja a teremtő Úristen. 90 évvel ezelőtt 
Steer Ferenc és felesége Fechtig Adél 
bárói család szerette az Alföld népét, ezt 
a környéket, főképp az ifjúságot és úgy 
akarták tettekkel szeretni az embereket 
és a környéket, hogy arról ábrándoztak, 
hogy jó lenne egy tanító, aki magához 
vonzza a tanyasi gyerekeket és olyat tud 
nekik adni, ami az egész életükre érték. 
A Steer család megkereste a bencéseket, 
Celldömölkön keresztül Kűhár Flórist. 
Flóris atya egy úgy gondolta, hogy Be-
recz Erzsébet alkalmas erre a feladatra, 
ez az Istentől áldott leányka, aki vállalko-
zott arra, hogy a Dunántúlról eljöjjön az 
Alföldre és a testvéri szeretetnek áldoz-
za az életét. Aki alakította a közösséget, 

másrészt munkája révén megszerette őt 
az Alföld népe. Most itt vagyunk az in-
dulás házában. 1927. augusztus 1-je volt 
a dátum, amikor elindult a közösségi élet. 
Alapításkor a Váci Egyházmegyéhez tar-
tozó egyházmegyei jogú rendként indult, 
a szétszóratás ideje után, 1993-ban vált 
a Pannonhalmi Bencés Kongregáció női 
perjelségévé. 1950-ben 48 nővér mű-
ködött 9 házban, a Váci Egyházmegye 
területén. Feladatkörük elsősorban a ta-
nyavilág pasztorálása volt. Tanítottak 
iskolákban, működtek óvodákban, hitok-
tatást végeztek nemcsak gyermekeknek, 
hanem felnőtteknek is. 1990-ben a kö-
zösség újra indult Pannonhalmán, 1992-
től pedig az alapítás helyén, Tiszaújfalun 
újra szervezték a nővérek az alapszabá-
lyaikat, már nem a Váci Egyházmegyé-
hez, hanem Pannonhalmához tartoztak, 
majd 1993-tól a Magyar Bencés Kongre-
gációhoz csatlakoztak. A bencések régből 
jönnek, és mindig aktuálisak próbálnak 
lenni.” E beszédet követően Asztrik apát 
megáldotta a felújított épületet, ami után 
Ágnes perjelnő személy szerint megkö-
szönte mindazon tervezőknek, kivitele-
zőknek a munkáját, akik segítségükre 
voltak abban, hogy a régi épület jelleg-
zetességeit megőrizve megújulhasson. 
Később agapéra invitálták a jelenlévőket 
a kedves nővérek. Az ünnepség második 
felében ünnepélyes esti imádságon (ves-
peráson) vehették részt a meghívottak. 
A nap orgona áhitattal zárult, amelyet 
Almási-Szabó Tibor orgonaművész és ta-
nítványa Molnár Döme tolmácsolásában 
hallgathattak meg az érdeklődők. 

1992 márciusában indult a Tiszaal-
pári Hírmondó. Ebből az alkalomból 
útjára indul egy sorozat, amely felele-
veníti, hogy mi történt a településünkön 
20-15-10 évvel ezelőtt. A mostani szám-
ban a múltidézés által beletekinthetünk 
a korábbi Tiszaalpári Napok programkí-
nálatába. Jó nosztalgiázást! 

1997-ben az újság szerkesztője: 
Mátyus Imre

- 1997-ben a Falunap augusztus 16-
17-re esett. A programok között szere-
pelt: horgászverseny, nyugdíjas találko-
zó, mazsorettek felvonulása, térzene a 
Csongrádi Fúvószenekar tolmácsolás-

ban, sakkverseny, halászléfőző verseny 
a Halászcsárdánál, helyi bortermelők 
versenye, szórakoztató est a felnőttek-
nek, utcabál a Tiszatáj Vendéglő szer-
vezésében, Kádár Lajos emlékszoba 
megnyitása, ünnepi falugyűlés, sport-
rendezvények

2002-ben az újság szerkesztője: 
Győri Anikó

- 2002-ben a Tiszaalpári Napok 
keretében gobelineket, festményeket, 
üvegképeket, fafaragásokat, és fotókat 
állítottak ki a helyi alkotók, emellett 
kosárfonó versenyt rendeztek az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola sportcsar-

nokában. A kulturális esten Tiszaalpárt 
képviselték a gitáros fiatalok, akik a 
Templomdombon tartott ünnepségen is 
részt vettek. Emellett szántó és rodeo-
verseny is volt a helyi bortermelők meg-
mérettetése mellett. 

2007-ben az újság szerkesztője: 
Szentirmay Tamás

- 2007-ben a Tiszaalpári Napok 
programkínálatában pörköltfőzőver-
seny, Torda-Lakitelek-Tiszaalpár Öreg-
fiúk mérkőzés, a Kiskunfélegyházi 
Fúvószenekar szórakoztató koncertje 
szerepelt az elmaradhatatlan tűzijáték 
és az utcabál mellett.

25 éves a Tiszaalpári Hírmondó
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Családi Nap a PAX-Otthonban

Csodás napra ébredtünk július 8-án. A 
PAX- Otthon immáron IX. alkalommal ren-
dezte meg a Családi Napot. 

Újra itt van a nagy csapat, énekelték 
együtt lakók és dolgozók. Az intézmény 
vezetője Baranyi Éva köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy nagy öröm és büszkeség szá-
mára, hogy ennek a nagy csapatnak a részese 
lehet. A valahová való tartozás érzése meg-
nyugvást, biztonságérzetet ad az embernek. 
Minél több időt töltünk el együtt, annál szo-
rosabban kötődünk a „csapathoz”, amely las-
san már családdá érett. 

Azt mondják, amikor az ember megöreg-
szik, csendre és nyugalomra törekszik, de van 
az évben ez az egy napunk, amikor a csend 
helyét átveszi egy mozgalmas, eseménydús 
és színes nap, amit családi napnak nevezünk.

Fontos nekünk ez a nap, mert emlékeket 
gyűjthetünk, és ettől lesz szebb és vidám az 
életünk. E napot egymásnak szenteltük, cé-
lunk az volt, hogy mindannyiunk számára 
felejthetetlen ajándék legyen e örömteli ese-
mény.

Számos előttünk álló pillanatot szokvá-
nyos napnak látunk csupán, de mindannyi-
unknak megadatik a lehetőség, hogy külön-

legessé tegyük.
A köszöntő után együtt imádkoztunk 

Ágota nővérrel kérve a jó Isten áldását Mind-
nyájunkra és az előttünk álló csodás napra.  
Első műsorszámként St. Martin – Hallalujah 
című dalára közös táncot adtak elő tolóko-
csis lakóink a dolgozókkal, ezt követően 
szem nem maradt szárazon! Mindig nagy 
büszkeséggel tölt el, amikor a lakóink meg-
mutathatják tehetségüket, akik versekkel, 
énekkel, zenével köszöntötték az egybegyűl-
teket. Minden családi napunkat valamilyen 
jeles naphoz-eseményhez igazítottuk, ezen 
a napon a Katolikus Szeretetszolgálat és az 
Otthonunk történetét ismerhették meg a kez-
detektől napjainkig.

Az életben vannak nagy pillanatok - így 
volt ez az Otthon életében is - ahogy a kol-
légákkal próbáltuk felidézni a múltat, nem 
események vagy dátumok jutottak eszünkbe, 
hanem arcok és nevek. Az Életfánkról sok 
levél lehullott, de nincs olyan levél, amely-
ről ne tudnánk órákig beszélgetni. Az évek 
múltak, mi naponta megújultunk!  HIT látja 
a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent, és eléri a 
lehetetlent!

Az életben vannak nagy pillanatok, mi 

igyekszünk mindent megtenni, hogy ezt mi-
nél többen megérezzék, megéljék, megta-
pasztalják, bár azt mondja az írás, hogy az 
életben a legszebb és legjobb dolgokat nem 
lehet látni, sem megérinteni, ezeket a szí-
vünkkel kell érezni, mert „jól csak a szívével 
lát az ember”.

Az igazgatónő emléklapokat adott át 
azoknak a lakóknak és dolgozóknak, akik a 
kezdetektől fogva részesei voltak az otthon 
életének.  A mi utunk kezdete szorosan össze-
kötődik a Szent Benedek Leányai Társaság 
Szerzetesrend megalakulásával – erről Ágota 
nővér mesélt. Mindeközben készült a finom 
ebéd, a vállalkozó kedvűek megtapasztalhat-
ták az alkotás örömét: kézműveskedhettek, 
origamizhattak. Mindenki nagy örömére az 
idén is eljött hozzánk a Bársony Lovasudvar 
lelkes csapata. Közös zenés és vidám tornán 
is részt vehettek az érdeklődők.

„A mozgás a király. A táplálkozás a ki-
rályné. Együtt övék a királyság.” 

Királyságot ültünk bizony mi is! A finom 
ebéd elfogyasztása után folytatódott a műsor, 
lakóink fakadtak dalra bemutatva milyen is 
a falu végén a kurta kocsma. Szállt a dal a 
nevetés!

Hagyomány már szintén Nálunk hogy 
a dolgozók is bemutatják „tudományukat”, 
hogy nem csak gondozni és ápolni tudnak, 
hanem szívesen mókáznak, táncolnak, ami 
most nem igazán tánc, hanem táncos torna 
volt, ahol keveredett a múlt a jelennel. Ezt 
követően a szórakozásé, a közös beszélgeté-
sé volt a főszerep, a hangulat a tetőfokára ért 
közösen táncoltak énekeltek hozzátartozók, 
lakók és dolgozók.
„Kell a játék, kell az ünnep, úgy kell mint a 
lágy kenyér 
Hosszú órák elrepülnek és a jó kedv égig ér!”

Ez a családi nap is sikeres volt, jól zárult! 
Ha az emlékek egy-egy gyöngyszemek, amit 
ha összefűznénk, a végén szép gyöngysort 
kapnánk, akkor reméljük ezzel a nappal is 
hozzájárultunk mi a gyöngysoruk készítésé-
hez. Szerettük volna megismertetni az Intéz-
ményünk történetét! Szerettük volna megis-
mertetni, újra felidézni a közös együttlét, a 
játék, és az alkotás örömét!

A visszajelzések alapján úgy gondoljuk 
sikerült!                             Bartucz Istvánné
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Örökfogadalmat tett Égető Anna nővér

Az alábbiakban Bíró Béla be-
számolóját olvashatják.

„2017. augusztus 1-jén 11 óra 
előtt néhány perccel érkeztem a 
Zárdatemplomba. A templom pad-
jai már megteltek ünneplőkkel. A 
gyertyák, lámpák égtek. Megvilá-
gították a főoltár mögötti hatalmas 
freskót, amelyen Jézus hatalmas 
alakja látható könyvvel a kezé-
ben, mellette négy angyal, alattuk 
Szent István és Szent László ki-
rály, majd jobbról-balról a Bencés 
Rend szentjei sorakoznak. Már a 
templomba belépéskor igazi ün-
nepi hangulat volt érezhető, pedig 
„csak” kedd volt. Nem csoda, ün-
nepre gyűltünk össze: egyrészt: a „ 
Szent Benedek Leányai Társaság” 
megalapításának 90. évforduló-
ját  megünnepelni /alapító perjel-
nő: Berecz Erzsébet Skolasztika/, 
másrészt tanúi lehettünk Anna nő-
vér ünnepélyes örökfogadalmának 
is, aki egy bensőséges szertartás és 
szentmise keretében a  jelenlévők 
előtt kinyilvánította visszavonha-
tatlan elhatározását.

A szentmisét Dr. Várhegyi 
Asztrik bencés püspök-főapát ve-
zette több atyával koncerebrálva. 
Jelen volt Korzenszky Richárd 
bencés atya is, aki a nővérek lel-

ki vezetője és sok értékes program 
szervezője.

Az ünnepi beszédet a Püs-
pök-főapát mondta a tőle megszo-
kott közvetlenséggel, a jelenlévők-
re örömet sugározva. Emlékeztetett 
a nehéz kezdetekre, a szétszóratás 
küzdelmes időszakára, Kühár Fló-
ris bencés szerzetesre, akinek nagy 
szerepe volt a társaság megalapítá-
sában Berecz Erzsébet Skolasztika 
alapító perjelnő mellett. Örömét 
fejezte ki, hogy a Rend jelenleg is 
élő közösség és reméli, hogy a jö-
vőben is sokan meg fogják hallani 
Jézus hívását.

Örömmel jártam körül a temp-
lom bejáratától jobbra elhelyezett 

Berecz Erzsébet Skolasztika ala-
pító perjelnő mellszobrát, amely 
vidám, mosolygós, optimista szer-
zetesnőként köszön a templomba 
jövőkre, az arra járókra. 

Anna nővér szentképén két 
mély tartalmú és Jézushoz erős 
ragaszkodásra utaló szentírási 
részletet olvashatunk: „A szeretet 
soha el nem múlik” /1 Kor 13,8/ és 
„Uram, te mindent tudsz, te tudod, 
hogy szeretlek téged.” /Jn 21,7/. 

A 90. évfordulóra készített, szép 
kiállítású, képekkel gazdagon il-
lusztrált „Szent Benedek Leányai” 
naptárból három idézetet szeretnék 
kiemelni: „Minden kezdet nehéz, 
de hidd el, nem kevesebb lesz az 
öröm és kegyelem sem.”; „A Jó 
Isten mindent gyönyörűen irányít, 
intéz - és Jézus szentséges Szíve 
igen nagyon jó!”; „Lelkem egész 
szeretetével csatlakozom a Mes-
terhez, akármibe kerül is. 

A szentmise után az ünneplő 
hívek agapéra és kötetlen beszél-
getésre gyűltek össze a nővérek 
ebédlőjében.”

Hívőként csodálatos, kegye-
lemosztó napnak voltam részese. 
Remélem, minden jelenlévő Jé-
zus szeretetétől áthatva lépett ki a 
templomból.”
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Kezdetét veszi a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
Megyei II. osztályú labdarúgó U-19-es 

és felnőtt csapatunk számára augusztus 12-
én kezdetét veszi a bajnokság.

Sikeres felkészülésen van túl mindkét 
csapatunk. Az edzéslátogatottság is meg-
felelő volt, bár persze ezen mindig lehetne 
javítani.

Számos felkészülési mérkőzésen van 
túl mindkét csapatunk, amelyeken nem is a 
végeredmény, hanem sokkal inkább a mu-
tatott játék volt a lényeges. A mutatott já-
ték mindkét csapat részéről bizakodásra ad 
okot, annak ellenére, hogy az utóbbi idők 
legkiegyenlítettebb megyei II. osztályú 
ifjúsági és felnőtt bajnoksága elé nézünk.

Ifjúsági csapatunk kerete több játékos-
sal is erősödött, csakúgy, mint a felnőtt csa-
paté.

Felnőtt csapatunkhoz két játékos is 
visszatért, Borsi Sándor a Kiskunfélegy-
házi HTK-tól, míg Bíró Barna munkahelye 
most már megengedi, hogy a labdarúgásra 
is legyen ideje.

Rajtuk kívül Surányi Tibort sikerült 
leigazolnunk a Kiskunfélegyházi Vasutas 
együttesétől. Mindhárman erősítést jelen-
tenek csapatunk számára. Nagyon fontos 
megjegyezni, hogy a tavalyi gárdából, szin-
te mindenki maradt az együttesnél.

Csakúgy, mint a tavaszi szezonban, az 
U-19-es gárda Bakos István, míg a felnőtt 

csapat Dudás György vezetésével kezdi 
meg az új szezont. Remélhetőleg egy si-

keres bajnokság veszi kezdetét csapataink 
számára, augusztus 12-én.

Grassroots Toborzó Foci- És Sporttábor került megrendezésre
a Tiszaalpári Sportegyesület szervezésében

Július 31. és augusztus 4. között, a 2006 
és 2010 között született gyermekek részére, 
míg augusztus 7. és augusztus 11. között, 
a 2003 és 2005 között született gyermekek 
részére került megrendezésre a tábor.

Czimer Krisztián, a tábor egyik főszer-
vezője számol be néhány mondatban a tá-
bor első hetéről:

„Az első tábor július 31-én került meg-
rendezésre a Tiszaalpári Sportegyesület 
által. Két edzőkolléga, Czimer Krisztián és 
Fehér Emil, valamint felügyelőnek Grohó-
czki Tímea jelentkezett, eme nemes fela-
datra.

11 fő jelentkezett a napközis táborba. 
Ebből 6 igazolt és 5 nem igazolt gyermek 
volt, akik még nem nagyon „rúgtak” foci-
labdába. Számukra ez különleges lehetőség 
volt, így kipróbálhatták az 5 nap alatt, hogy 
milyen is egy edzés, milyen egy kis foci.

1. nap
Az ismerkedés napja volt. Megismer-

kedtek egymással a tábor résztvevői, főként 
az egyesület körül ténykedtek. 

Edzés, foci, minden, ami mozgással 
kapcsolatos. 

2. nap
Fürdőzés is volt a programok között, 

méghozzá a Tősfürdő által nyújtott opció-
kat használták ki a gyerekek. 

3. nap
A helyi nevezetességek megtekintése 

volt a napközi programban. Helytörténeti 
Múzeum, Kosárfonó Múzeum, Várdomb, 
Templomdomb, Skanzen. Ezeket járták vé-
gig a lurkók. 

4. nap

Kalandozás, méghozzá a tőserdei Ka-
landparkban. Egy próbapályát teljesítve 
az „éles” pályán is kitűnően teljesítették a 
gyerkőcök az akadályokat. Mindenki meg-
csinálta, hatalmas élménnyel gazdagodtak! 

5. nap 
Mozgás-mozgás, csak most kerékpár-

ral. Kerékpártúra volt, s a túra útvonalve-
zetése elvitte a táborozókat a Tisza partjára, 
s Újfalutól egészen a Szabad strandig bica-
joztak. 
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Ez egyben az utolsó, a zárónap is volt, 
melyen volt torta (Grohóczki Tímeának kö-
szönhetően), pizza, fotó kollázs átadása is 
megtörtént. Az élményekkel teli napok után, 
pár pillanatot elkapva a heti táborozás alatt, 
ezek kerültek fel a kollázsra.”

A Tiszaalpári Sportegyesület közleményt 
adott ki a 2017. évi őszi szezont illetően, 
amely az alábbiakat foglalja magába:

„Kedves Szurkolóink!
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 71. 

§-a az Egyesület, mint szervező kötelezettsé-
geként az alábbiakat is előírja:

„(2) A szervező köteles azt a résztvevőt, 
aki a sportrendezvény megtartását, illetve 
mások személyi és vagyonbiztonságát ve-
szélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszí-
tó, másokban félelmet keltő, vagy másokat 
megbotránkoztató, nem a sportszerű szur-

kolással, buzdítással összefüggő magatar-
tást tanúsít, e magatartások abbahagyásá-
ra felszólítani.

(3) Ha a résztvevő a sportrendezvény idő-
tartama alatt az (1) bekezdésben foglalt felté-
teleknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés 
szerinti magatartást a rendező figyelmez-
tetésére nem hagyja abba, a sportrendez-
vényről el kell távolítani.”

 „73. §(1) A szervező az általa szervezett 
sportrendezvény esetén köteles a sportrendez-
vényről eltávolított személy részére a belépő-
jegy-eladást megtagadni, valamint megaka-
dályozni, hogy a sportrendezvényen részt 
vehessen (a továbbiakban együtt: sport-
rendezvényen történő részvételből való 
kizárás).”

Az elmúlt időszakban tapasztalt szurko-
lói magatartások/megnyilvánulások miatt az 
ASE vezetése (lsd: szervező/rendező) szük-
ség esetén élni fog a sportrendezvényen tör-

ténő részvételből kizárás jogintézményével, 
amely 6 hónaptól 4 évig terjedő időtartam 
lehet!

Kérjük, hogy csapatainkat ősszel is a jó 
ízlés keretein belül biztassák szurkolásukkal, 
elkerülendő, hogy fentiekre sor kerüljön! 

Szurkolóinkat megtisztelve, a Tiszaalpá-
ri Sportegyesület döntése alapján, a csapa-
tok őszi mérkőzései mindenki által szabadon 
látogathatók lesznek!”

Várunk Minden Kedves Szurkolót a hazai 
és a vidéki mérkőzéseinkre is!

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Face-
book-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!

További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honlapo-
kon érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu
HAJRÁ ASE!!!

A tordai Aracs Hagyományőrző 
Társaság július 30-án, 19. alkalommal 
szervezte meg az aracsi Pusztatemplom 
emlékünnepét.  

Erre az emlékünnepségre kapott 
meghívást. Dr.Vancsura István polgár-
mester úr és a Bársony Mihály Népdal-
kör. Feladatunk egy rövidke kis műsor 
a szentmise után, majd beszélgetések és 
az elmaradhatatlan vendéglátás a műve-
lődési házban, a népdalok előcsalogatá-
sa és a nótázás mindannyiunk örömére. 
Többen jártunk már itt, valóban zarán-
dokoknak érezhetjük magunkat, ha oda-
indulunk.

 Mi is a történet Aracsról?
A Hagyományőrző Társaság, élen 

Vajda János tanár úrral hosszú évek óta 
azon fáradozott, hogy az aracsi Puszta-
temlomot kiemeljék az ismeretlenség 
homályából, ami sikerült is, hiszen az 
elmúlt évek során zarándokhelye lett a 
délvidéki magyarságnak. Ide a látogatók 
feltöltődni jönnek. A romtemplom kisu-
gárzásának megtartó ereje van - vallják, 
bízva abban, hogy amint a múltban, úgy 
a jövőben is gondot viselnek rá. A Pusz-
tatemplom egy olyan hely, ahová nem a 
csillogás vonzza az embereket, hanem 
az erős falak ereje, történelmi hangulata, 
és az a hit, hogy volt múltja, van jelene, 
akkor jövője is lesz a magyarságnak. Az 
ünnep szentmisével kezdődött, majd al-
kalmi műsorral folytatódott.

Nagy figyelemmel hallgattuk az ün-
nepi beszédet, melyet Nyilas Mihály, 

tartományi kormány alelnöke mondott, 
hangsúlyozva az egyetemes magyar-
ság egyik kiemelt jelentőségű műemlé-
kének, nemzeti örökségünk kincsének 
fontosságát. Közben arra is rámutatott, 
„a mi igazi kincsünk a közösségünk, 
és annak ereje, amelyre vigyáznunk 
kell, nehogy bárki elvegye tőlünk, vagy 
gyöngítse. „

Az ünnepi műsorban fellépett törté-
nelmi visszapillantóval és énekkel Nagy 
Szabina, továbbá Sági Eléna alkalmi dalt 
adott elő, Tápai Tibor szavalattal szere-
pelt, majd dallal járult hozzá az emlék-
műsorhoz a csókai Orpheus Egyesület 
férfikara és aTiszaalpári testvértelepülés 

Bársony Mihály Népdalköre.
 Ennek az utazásnak egyetlen ellen-

sége a hosszú út és a határon történő 
várakozás. Majd amikor hazaérkezünk, 
és megkönnyebbülve, elgondolkodunk 
azon, hogy szórványban élni és mindent 
megtenni a széttépett szálak összeköté-
sére, a jó szomszédi viszonyok ápolá-
sára mind az anyaországi, mind pedig a 
környezetükben élő más népekkel való 
baráti kapcsolat megőrzésére, akkor el 
kell fogadni, hogy a fáradtság ellenére 
is, de jó ügyet szolgáltunk. Köszönjük 
a meghívást Dobai János polgármester 
úrnak és Vajda János elnök úrnak.

Bársony Rózsa

Aracsra utazott a Bársony Mihály Népdalkör

Fotó: Ótos András
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Kitüntetések, fagyievő verseny, bábelőadás az idei
Polgárőr Családi Napon

A tradícióhoz híven ebben az évben is 
megrendezésre került a Polgárőr Családi 
Nap a Kádár Lajos Közösségi Házban. A 
július 29-i rendezvényt Bársony István, a 
polgárőr egyesület elnöke nyitotta meg, aki 
felkérte Viglási Lajos alapító elnököt, hogy 
szóljon egy pár szót a kezdeti indulásról, 
hiszen ebben az évben ünnepli az egyesü-
let fennállásának 20. évfordulóját. Viglási 
Lajos beszédében felidézte, hogy miként 
sikerült megszervezni az egyesületet, mi-
lyen nehézségekkel néztek szembe, s hogy 
milyen sokat köszönhetnek az akkori tá-
mogatóknak, akik biztosították a szükséges 
anyagi javakat az elinduláshoz. Ezt követő-
en dr. Vancsura István polgármester szólt a 
jelenlévőkhöz, aki Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületének 
nevében elismerést adott át három pol-
gárőrnek a kiemelkedő tevékenységükért. 
Ilyen megtiszteltetésben részesült Novák 
Lajos, ifj. Kacziba Sándor és Bartucz Ist-
ván. Jelen volt e jeles eseményen Tóth Ti-
bor a tiszakécskei rendőrőrs parancsnoka, 
illetve Tóthné Julika, aki Járási összekötő 
és a Bács-Kiskun-Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnökségének tagja. Ezt követően 
került elfogyasztására az ebédre készített 
bográcsos marhapörkölt, ami után az ér-
deklődők Aracs Eszter bábművész Bol-
dog mese című bábelőadását tekinthették 

meg. A program ekkor még nem ért véget, 
hiszen ebben az évben is volt fagylaltevő 
verseny, ahol a gyermekek e tölcséres hi-
deg nyalánksággal etették bekötött szemű 
családtagjaikat. A szervezők a felnőttek 
szórakoztatásáról sem feledkeztek meg, hi-
szen sörivó versenyre is sor került a délután 
folyamán. Míg a felnőttek ifj.Barna Sándor 
és Teleki Gyula zenéjére vigadtak, addig a 
gyermekek kézműves foglalkozáson vehet-
tek részt.  A nap éjszakába nyúló mulato-
zással ért véget.

Egyházi sorok
• Augusztus 15. Nagyboldogasszony parancsolt ünnep (kedd), Szentmiseidőpontok:   

Alpár     9:00,  Újfalu    19:00
• Újfalui templom búcsúját augusztus 19- én szombaton 10:00-kor tartjuk.Az ünnepi 

szónok Főtisztelendő Dr.Sánta János kanonok úr Vácról, a Püspökségről. Ekkor ke-
rül sor a felújított templomtető megszentelésére.

• Betegek kenete szentmiséje: Újfalun  aug.25-én, pénteken, 19:00
Alpáron  aug. 26-án, szombaton   19:00 az esti szentmisék keretében. Előtte 18:00-
tól gyónási lehetőség.

• Terményáldás  augusztus 27.-én vasárnap Alpár   9:00, Újfalu 11:00
• Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat  esküvőjük előtt legalább 3 

hónappal jelezzék a plébániákon.
• Bérmálkozási előkészítő kezdődik szeptemberben középiskolások számára. Jelent-

kezési lapot lehet kérni a szentmisék után illetve a plébániákon irodai időben.

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás,
bádogozás 5 év garanciával!

Telefon: 0620/9231-719

A könyvtár
legújabb könyvei

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kul-
túrafelfogások 1847-2014; Állatok - Ka-
landos enciklopédia; Bagdy Emőke [et.
al.]: Fejben dől el?; David Baldacci: Ne 
higgy senkinek!; Beke Mari: 77 magyar 
népi játék; Linda Castillo: Bűnösök kö-
zött; Andrea Erne: A vasút; 30 angol-ma-
gyar mese a szeretetről és a barátságról; 
Colleen Hoover: Never, never 2.; Írók, 
költők 1-2.; Komilfó – Szokásos furcsa-
ságok a társasági életből; Camilla Läck-
berg: A Prédikátor; Alice Lieberman: Ér-
zelmek kisgyermekkorban; Molnár Géza: 
Város vagy vidék?; Nagy képes törté-
nelmi világatlasz; Rosemarie Saunders: 
Koktél- és partiételek; Nicholas Sparks: 
Az őrangyal; Kio Stark: Idegenek, ha ta-
lálkoznak; Takács Erika: A legkedveltebb 
európai szigetek; Világlátó térképkönyv
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Temetkezés
Himalája Blue Kft.
6065 Lakitelek, Petőfi S.u.8/a

6066 Tiszaalpár, Hunyadi J.u.42.

Tel.: 06 76 449 044
Vagy 06 20 624 10 18

Ügyelet: 0-24

Megbízható férfi
munkatársat/munkatársakat

keresünk hosszú távra!
Azonnali kezdéssel!

Munkavégzés helye: Lakitelek

Temetés, sírásás,
sírköves fizikai munka,

temető gondozás

Érdeklődni:
Hétfőtől péntekig: 8-16 óra
között a 06-20-957-1060-as

telefonszámon vagy
személyesen a Lakiteleki

Sírköves telepen
(44-és számú főút mellett)!
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon 
és sorsjegyeken kívül lehetőség 
van mobiltelefon és szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, ked-
ves kiszolgálással várjuk vásár-
lóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Tisztelt Szül

A Móricz Zsigmond Alapfokú 

Művészeti Iskola a 2017/2018as 

tanévben Tiszaalpáron 

Elsősorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, 

akik jövőre kezdik a harmadik, vagy negyedik osztályt.

Tisztelt Szülők! 

A Móricz Zsigmond Alapfokú 

vészeti Iskola a 2017/2018as 

tanévben Tiszaalpáron furulya tanszak indítását tervezi

sorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, 

őre kezdik a harmadik, vagy negyedik osztályt.

Bővebb információ, és jelentkezés:

Andrási László tanár úrnál. 

(06-20/93-44-581)

indítását tervezi. 

sorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, 

re kezdik a harmadik, vagy negyedik osztályt.

vebb információ, és jelentkezés:

Andrási László tanár úrnál. 

581)



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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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 r.zls. 06-20/226-86-88
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 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.

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

Ap ró hir de té sek le ad ha tók a könyvtárban hét fő től pén te kig nyitva tartási időben. A 
hir de té sek szö ve gét hir de tő ink től ké szen kap juk. Az ab ban fog lal ta kért a ki adó sem-
mi lyen anya gi, jo gi fe le lős sé get nem vál lal. Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem 
kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Eladó 5 db használt, jó állapotban 
lévő parapetes gázkonvektor + 1 db 
Calor 2 tip. falifűtő. Érd.: 06/20/9309-
452

* Tiszaalpár Budai Nagy Antal u.64. 
szám alatti 4 szobás+ konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, spejz családi ház eladó. 
Irányár: 6.000.000 Ft. Érd.: 06-20-256-
99-68 telefonon. 

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 27/a 
szám alatti 63 m²-es családi ház padlás-
tér beépítéssel, alápincézve 300 négy-
szögöl 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 áron ereszcsatornázás, bá-
dogozás 5 év garanciával! Érd: 20/923-
1719.

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

* Eladó 1 db nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

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

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 szobás 
összkomfortos ház, 1750 m2-es föld el-
adó. Érd: 63/311-744 telefonon délutáni 
órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú tanya eladó 
melléképülettel és pincével. A házban 
3 szoba, konyha, fürdőszoba található. 
Hozzátartozó terület 8440 m2 és sző-
lővel. Érd.: 30/419-87-61, 17 óra után. 
Irányár: 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 összkomfortos 
bútorozott családi ház. Tel.: 30/253-84-
69.

* Újszerű állapotban levő német 
sparhert víz fa és szén tárolós. Irányár 
36.000,- Ft. Tel.: 31/31-127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy kerék-
pár 24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 éve-
seknek való eladók. Tel.: 31/31-127-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. Érd.: 
76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény eladó. 
Bibliai témájú, több mint 100 éves. 
Irányár: 80.000,- Ft. Érd.: 30/710-19-
98.

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, 
kihúzható (alvásra is használható) kana-
pé fél éves garanciával eladó! Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

* Leander van eladó. Tel.: 30/218-
5224, 76/424-290.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukori-
cadaráló van eladó. Tel.: 76/424-290.

* Vessző kanapé, vessző asztal, vi-
rágtartó, vessző polcok eladók. Tel.: 
76/424-290.

* Idős nyugdíjas asszony albérletet 
keres. Tel.: 20/383-65-01.

* Családi ház eladó! 120 m², ösz-
szkomfortos a Dobó István utca 21 
szám alatt. Irányár: 6.000.000,- Ft. Tel.: 
70/310-21-49.

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

Akiket nagyon vártunk: 
Hódi Bence Sándor (anyja 
neve Szabó Nikolett), Dobos 
Levente Dávid (Horváth Klau-
dia), Patai Lara Tünde (Szabó 
Klaudia), Magyar Krisztián 
(Ádám Ramóna)

Akik házasságot kötöttek: 
Kerekes András Béla és Szabó 
Melinda (07.15.), Dora Ist-

ván és Bibok Piroska (07.15.), 
Fiedler Márk és Rácz Zsófia 
(07.22.), Győri Tamás és Gom-
bár Fanni (07.28.), Varga Péter 
Csaba és Kuzma Gréta (07.29.)

Akiktől búcsúztunk: Tari 
Mihályné Tóth Terézia (1940), 
id. Kása Béla (1940), Kanalas 
László (1955), Pásztor Balázs 
(1957)

Anyakönyvi hírek
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