
Az idei évben jubilált a Térségi 
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás, 
hiszen ez volt a XX. alkalom a rendez-
vény történetében, mely a Hírös Hét 
Fesztivál keretében került megrendezésre. 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület a kistérségi települések össze-
fogása révén immáron 20 éve fordít 
figyelmet arra, hogy megismertesse 
a településeken helyben megtermelt 
kiváló minőségű élelmiszereket, vala-
mint az egyedi kézműves termékeket 
a látogatókkal. Az idei évben augusz-
tus 19-27 között 20 település mutatko-
zott be Kecskeméten, köztük volt 
nagyközségünk is, amely Kunszállással 
közös jurtában adott ízelítőt a helyi 
jellegzetességeinkből. Tiszaalpár a 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállításon történő bemutatkozása a helyi 
értékek és hagyományok és a település 
környékére jellemző mezőgazdasági 
áruk, élelmiszerek és kézműves termékek 
gazdag kínálatára épült. A jurtában elhe-
lyezett kiállítási anyag átfogó képet adott 
erről, kiegészítve Tiszaalpár természeti 
és kulturális értékeivel. A hét folyamán 
kézműves bemutatót tartott kosárfonás-
ból Kapás Éva Alida, üvegfonásból 
pedig Kálmán Jánosné. Folytatás a 2. 
oldalon.

Tiszaalpár is bemutatkozott a Hírös Hét Fesztiválon
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Az első oldal folytatása.
Augusztus 25-én Lezsák Sándort, 

a Magyar Országgyűlés alelnökét és a 
Bács-Kiskun megye 4. vk. országgyűlési 
képviselőjét is vendégül láthattuk egy 
rövid ideig, aki szintén megtekintette a 
jurtában elhelyezett, településünket rep-
rezentáló kiállítási anyagot, illetve bepil-
lantást nyert Kálmán Jánosné üvegfonó 
bemutatójába is.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata nyerte el a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságának különdíját. Döntésüket 
azzal indokolták, hogy településünk büsz-
ke arra a természeti örökségre, amely a 
Tiszával összefűzi, amit ezen az esemény-
en meg is ismertetett a látogatókkal.

Augusztus 25-én, a pénteki napon 
kapott lehetőséget településünk bemu-
tatkozni a Kálvin téri kisszínpa-
don, ahol előbb dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket. Ezt követően át is adta a 
szót Kerekes Andrásnak, aki felkonferálta 
a településünkről érkezők műsorszámait. 
Először az 5 éves Csernák Emese meséjét 
hallgathattuk meg, akit a Jövőnkért 

Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény 
Bársony Mihály utánpótlás csoportja 
követett táncos produkcióikkal. Végül, 
de nem utolsó sorban a Bársony Mihály 
Népdalkör mutatkozott be a színpadon 
a közönségnek. A színpadon történő 
szereplést követően pogácsa kóstolóra 
és a jurtánkban felállított kiállítás meg-
tekintésére invitáltuk a nézőközönséget. 
Segítségünkre volt ebben a Bársony 
Mihály Népdalkör, akik nótaszóval 
csalogatták az érdeklődőket egészen a 
jurtánkig. 

A Térségi Összetartozás Napján, 
augusztus 26-án Kecskemét és térsége 
jubileumi fogatos felvonulásán vehették 
részt a térség polgármesterei, köztük dr. 
Vancsura István is. A fogatok a Rudolf 
laktanyától indultak, célállomásuk a 
Kálvin téri megálló volt, ahol Szemereyné 
Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú 
Város polgármestere és az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület elnöke 
fogadta a fogatokat és azok utasait.  Ezt 
követően helyi büszkeségünk: Bársony 
Anett nyolc karikás ostorral pattogtató 
világrekorder produkcióját csodálhatták 
az érdeklődők. Anett partnere a bemu-
tatóban Baranyi Anikó pálmonostorai 
csikós volt.

Az Önkormányzat ezúton is 
köszönetét fejezi ki a kiállítóknak és 
segítőknek.

Kiállítók: Balogh Ferenc és Balogh 
Sándor – fehér és kápia paprika; Bartucz 
Istvánné - dohány; Boris Ferenc - szilva; 
Czinege Manufaktúra Kft. - vesszőbútor; 

Czinegéné Kiss Andrea – paradicsom 
ivólé, paprikakrém; Csernák Zsolt – 
tökmagolaj, tökmag; Garaczi Sándorné - 
szőnyeg; Gergely Ramóna – vesszőtermék; 
Illés Renáta - gobelin; Kálmán Jánosné 
– vesszőfonott üveg; Kálmán Róbert - 
burgonya; Kanalas János - kosár; Kapás 
Alida Éva - vesszőtermék; Lólé István 
- bor; Marsa Istvánné - lekvár; Olajos 
Sándorné - sajt; Papp József - hentesáru; 
Szatmári András – dinnye és paprika; 
Szegő László – olajok és lisztek; Tóth 
Sándorné - méz; Zaletnyikné Almási 
Mária – riselt terítő

Segítők: Bársony Anett és Baranyi 
Anikó; Bársony Mihály Népdalkör; 
Czímer Krisztián; Csernák Emese; 
Jövőnkért AMI Bársony Mihály után-
pótláscsoport néptáncosai; Palócz Dániel; 
Török Józsefné

Tiszaalpár is bemutatkozott a Hírös Hét Fesztiválon

2017. augusztus 26-án, szombaton 
került megrendezésre az idei Hírös 
Vágta, amely a Nemzeti Vágta kecs-
keméti előfutama volt. Az esemény-
nek ebben az évben új helyszín dukált, 
ami nem más volt, mint az Izsáki 
úton található Rudolf laktanya. A 
Fogatfutamban tiszaalpári versenyző 
is indult, Bibok Károly személyében, 
aki előbb a selejtező körben, végül a 
döntőben is versenybe szállhatott. A 
döntőben az első helyen Nagy Gábor, 
második helyen Balog Erika, harma-
dik helyen pedig a tiszaalpári Bibok 
Károly végzett.

Bibok Károly a harmadik helyet szerezte meg a Hírös 
Vágta Fogatfutamán
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Abban a szerencsés helyzetben van te-
lepülésünk, hogy magáénak tudhat két ko-
sárfonót, akik díjnyertes mestereik szakmá-
juknak, mi több, hivatásuknak. Míg Kanalas 
János 2014-ben kapta meg a Népművészet 
Mestere díjat, addig Gergely Ramóna 2016-
ban vehette át a Népművészet Ifjú Mestere 
díjat. A vesszőfonás két itthoni mestere eb-
ben az évben is képviselte magát, s közsé-
günket, Tiszaalpárt a 2017. augusztus 17-20. 
között megrendezett 31. Mesterségek Ünne-
pén. A Budai Várban megvalósuló szakmai 
rendezvény meghívásos alapon működik. A 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége ren-
dezi, az egyesületek a tagjaik közül jelölik 
ki azokat, akik leginkább képesek megjele-

níteni az egyesületet, a területükön jellemző, 
élő, jelenlévő népművészeti ágakat. Kötele-
ző a bemutatózás. Két éve vezették be, hogy 
a látogatói jegy árába beépítettek egy 15%-
os kedvezményes vásárlási akciót, amitől 
nagyobb látogatottságot várnának. Kanalas 
Jánosnak ez volt a 26. alkalma a Mestersé-
gek Ünnepén. Minden évben az államalapí-
tás ünnepének elhelyezkedéséhez igazítják a 
kezdő és a záró napot. Ha keddre esik 20-
a, akkor pénteken kezdődik, ha vasárnap-
ra, akkor csütörtökön. Minden alkalommal 
legalább négy napos a rendezvény. Az idei 
rendezvény látogatottságában elmaradt a 
korábbiakhoz képest, szigorúbbak voltak 
a kiállítókkal szembeni szabályok, de ös-

szességében a korábbiakkal azonos módon 
zajlott. Az árusítás egy kicsit a reneszánsz 
vásárok hangulatához hasonlatos. Folyama-
tos a mutatványosok, zenészek vonulása a 
tömegben. Minden évben van egy vendég-
ország aki bemutatja népi táncait, zenéjét, 
és valamely népművészeti tárgyait, annak 
készítését. Ebben az évben Mongólia volt 
a Mesterségek Ünnepének díszvendége. Az 
idén olyan kézművesek látogattak hazánkba, 
akik magas szinten művelik az alábbi mes-
terségeket: nemezelést, textilkészítést, stb. 
Jelen voltak a rendezvényen mongol íjké-
szítők is, akik ma is hagyományos eljárással 
készítik e korábban a nomád harcmodor jel-
képének tekinthető fegyvereket. Jövőre re-
méljük, hogy ismét képviseli két mesterünk 
községünket e szép, népi rendezvényen!

Tiszaalpári mesterek a Budai Várban

Emlékezés és köszönet
Szeptember 25-én lesz két éve, hogy 

elkészült és felavatták édesapám szob-
rát. Csak megélni lehet azt a nagyon jó 
érzést, amikor ránézek, amikor meglá-
tom, ahogy odamehetek hozzá, emlék-
szem és hallom a szavait, …ott van az 
én édesapám. Őrzöm utolsó napjainak 
szinte minden mozdulatát, mondatát. 
Kétségbeesetten szerettem volna még 
sok mindent megkérdezni tőle, de nem 
lehetett több kérdés, nem lehetett több 
válasz sem. 

Olykor kezem között érzem édes-
apám tekerőit, ahogy arra várnak, hogy 
feltegyem rájuk a virágos mintákat. So-
káig gondoltam azt, hogy én fejezem be 
a tekerőket, hogy ha felkerül a színes 
minta, akkor kész a hangszer. Csak ké-
sőbb értettem meg, hogy én ráfesthettem 
egy egész virágos rétet, attól még nem 
volt kész. Várni kellett. Várni arra, aki 
a tekerőt édesapámtól megrendelte.  Mi-
kor eljött hozzánk, édesapám szótlanul 

a kezébe adta a csodabogarat, az ember 
ölbe vette, felcsatolta, édesapámra né-
zett. Az ember elismerően csak annyit 
mondott: jó lesz, nagyon jó lesz. És ez-
zel a tekerő véglegesen elkészült. 

Amikor édesapám szobra felé ve-
szem az utat, pár percet még lopok ma-
gamnak, magunknak és az előbb leírt 
gondolatok jutnak az eszembe.

A kis tér mindig rendben van. Életre 
kelt. A magányos bronz szobrot csoda-
szép, pillekönnyű virágok ölelik körbe. 
Gondos és hozzáértő kezek munkáját 
látom az ágyásokon. Nézem, ahogy a 
díszvilágítás rivalda fénybe emel egy-
egy virágot. Hálás vagyok, és nagyon jó 
érzés, hogy másnak is fontos ez a kis tér. 
Köszönet érte azoknak, akik ilyen szép-
pé varázsolták, és varázsolják a meleg 
nyári napokon is. Szeptember végén Mi-
hály-nap, minden valószínűséggel, most 
is lesz szelfi találkozó a szobornál.

Bársony Rózsa

Kábel tv hálózat építése miatt 
cserél oszlopokat az

áramszolgáltató Tiszaalpáron

Tiszaalpáron a kábel tv hálózat építése több 
utcában a villamoshálózat oszlopainak 
cseréjével jár. A munkák idején időszakos 
áramszünet lesz szeptemberben Tiszaalpá-
ron több utcában. Transzformátor állomás 
átépítésére is sor kerül ebben a hónapban, 
amely a lakosság biztonságos áramellátá-
sát szolgálja.
A tervszerű beavatkozások biztonságos 
elvégzése miatt rövid időre szükséges az 
egyes hálózati szakaszok kikapcsolása. A 
Nemzeti Közművek áramszolgáltatójának 
munkatársai minden esetben igyekeznek 
az áramszünetek időtartamát a lehető leg-
minimálisabb mértékre csökkenteni azért, 
hogy a fogyasztók a legkevesebbet érezzék 
a munkavégzésből. A munkálatokról a DÉ-
MÁSZ Hálózati Elosztó Kft. előzetesen tá-
jékoztatta az önkormányzatot. A tervezett 
áramszünetek pontos idejéről és az érintett 
utcákról ügyfeleink a www.demaszhalo-
zat.hu oldalon, a Tervezett áramszünetek 
menüpont alatt tájékozódhatnak.
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Ünnepi koncert a Jótanács Anyja templomban
Ebben az évben is, a hagyományokhoz 

híven a Tiszaalpári Napok keretében kon-
certre invitálták a szervezők a komolyzene 
iránt érdeklődőket településünkön. Az au-
gusztus 18-i koncert helyszínéül idén az al-
pári Jótanács Anyja templom szolgált, ahol 
négy művész: Almási-Szabó Tibor (orgo-
nán), Zsigmond László (hegedűn), Andrási 
László (klarinéton), illetve Molnár Döme 
(orgonán) szólaltatott meg klasszikus dara-
bokat. Almási-Szabó Tibor orgonaművész 
és a koncert szervezője elmondása alapján 
az esti koncert orgona-központú volt, me-
lyen Bach, Handel, Telemann, Rheinberger 
egy-egy darabja is felcsendült. A művészek 
Kodály Csendes miséjének Kyrie tételével 
emlékeztek a szerző születésének 135., ha-
lálának 50. évfordulójának alkalmából. A 
koncert végén az orgona, hegedű és klari-
nét hangszerek triójában hallgathattuk meg 
a híres Románcot, Bizet: Gyöngyhalászok 
című operájából.

2017.08.18-án a VI. „Fürge Ujjak” 
Nemzetközi Kézimunka és Kézműves 
Kiállítás nyitotta meg az idei Tiszaalpári 
Napok programsorozatot. A kiállításra már 
hetekkel korábban elkészült a felhívás, mely 
várta a kreativitással és kézügyességgel 
megáldott alkotók jelentkezését. Ebben az 
évben 51 fő képviseltette magát a kiállításon 
szebbnél szebb, látványosnál látványosabb 
munkákkal. Az alkotók között természetesen 
voltak olyanok, akik már évek óta jelen van-
nak a rendezvényen, de akadtak olyanok is, 
akik első alkalommal mutatták meg tehet-
ségüket a közönségnek. A tárlat nemzetközi 
jellegét és sikerét mutatja az is, hogy a 
kiállítók egy része a Vajdaságból, azon 
belül is Óbecséről, Rakovacról és Tordáról 
érkezett községünkbe. A környékbeli alko-
tók is szép számban képviseltették magu-
kat e jeles eseményen. Érkeztek munkák 
Csongrádról, Kecskemétről, Lakitelekről, 
Bodajkról, Hódmezővásárhelyről, 
Abonyból, Budapestről, Szegedről, 
Kiskunfélegyházáról és természetesen 
Tiszaalpárról is. A kiállítást dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár nagyközség polgármestere 
nyitotta meg. Ezt követően Török Józsefné a 
Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket. Babika 
felkérte Kis Zoltánt, az Ökobecse Polgári 
Egyesület elnökét, hogy mondjon néhány 
szót az általuk készített alkotásokról, ame-

lyek újrahasznosított anyagokból (merített 
papír) készülnek. A köszöntők után Török 
Józsefné dr. Vancsura Istvánnal közösen 
adott át az alkotók és a kiállítás segítői 
számára egy-egy emlékérmet és emléklapot 
a munkájuk elismeréseként. A kiállításon 
lehetőség volt felpróbálnia néhány önkéntes 
és bátor hölgy jelentkezőnek az organ-
za és csipke anyagból készült ernyőket 
és kalapokat is, amelyeket Kis Zoltán és 
felesége Kis Kornélia készített és hozott el 
településünkre. A kiállított tárgyak között 
voltak kötések, horgolások, patchwork 
technikával készült termékek, Waldorf-
baba, gyöngyből készült ékszerek, paver-
pol, decoupage és nemezeléssel készült 
dekorációk, üveg és kosárfonással készült 

tárgyak, hímzések, festmények, üvegfest-
mények, különleges festett tojások is.

Ezúton is köszönet Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, dr. 
Vancsura István polgármesternek és a 
Képviselő-testületnek, Kerekes Andrásnak, 
Barna Anitának, Bartucz Istvánnak, Nagy 
Zoltánnak és az 51 kiállítónak, akik nélkül 
nem sikerült volna megvalósítani a rendez-
vényt. Nagy tisztelet és hála azoknak, akik 
a határon túlról érkeztek a kiállításra.

Figyelem!
Október második felében Waldorf Maci 

és Manó készítő tanfolyamot szervez a 
Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület! A 
további részletekről a következő számban 
tájékoztatjuk az olvasókat.

Rekordszámú alkotó mutatkozott be az idei „Fürge Ujjak” 
Nemzetközi Kézimunka és Kézműves Kiállításon
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Sárkányhajó versennyel indult a Tiszaalpári Napok szombati programja
A Tiszaalpári Napok egyik leglátvá-

nyosabb és fizikálisan legembertpróbá-
lóbb programja a Sárkányhajó verseny, 
melyen az idén 12 csapat mérettette 
meg magát. A szombati délelőtt során 
a csapatok tagjai narancsszínű men-
tő mellényben várakozva készültek a 
megmérettetésre, mely során szükségük 
volt az együttműködésre, összhangra és 
a kiváló csapatmunkákra ahhoz, hogy 
megnyerjék a versenyt. A vizes meg-
mérettetés idén is a Halászcsárda alatti, 
egykori szabadstrand terültéről indult. 
A verseny során két hajó haladt egy-
mással párhuzamosan, a siker kulcsa 
az volt, hogy minél gyorsabban tegyék 
meg a kijelölt távot a verseny során. A 
versenyen az első helyet a Dragon team, 
a másodikat a Kézilabdások, harmadik 
helyet pedig az Árpád Népe Egyesület 

csapata szerezte meg. Sikerüket okle-
véllel és serleggel díjazták a szervezők. 
Jövőre ismét várják mindazon vállalko-

zó kedvű jelentkezőket, akik megakar-
ják mérettetni magukat e látványos és 
izgalmas verseny során.

Tordai táncosok és koncertek a szombati napon

A Tiszaalpári Napok szombati ren-
dezvényén délután előbb a sporté, 
utóbb a koncerteké volt a főszerep. A 
sárkányhajózást és az újfalui templom 
búcsúját követően labdarúgó mérkőzés 
került megrendezésre, mely során He-
tényegyházát fogadtuk. Először a me-
gye II.oszt. ifjúsági bajnokságban, majd 
a felnőtt bajnokságban mérettettünk 
meg, több-kevesebb sikerrel. A délután 
második felében indultak meg igazán 
az események, hiszen a rekkenő hőség 
sokakat visszatartott a programok lá-

togatásától. A sportpályán lehetősége 
nyílt a gyermekeknek óriáscsúszdán, 
légváron, trambulinon, illetve egyéb 
népi eszközökön a játékra. Mindemel-
lett arcfestésre és az airsoft lövészet 
kipróbálásra is volt alkalma a fiatalabb 
generációnak. A színpadon eközben 
megkezdődtek az esti programok. Elő-
ször a Sybillblues együttes mutatkozott 
be a közönségnek. Őket követte Kadlott 
Károly énekes és a vajdasági testvérte-
lepülésünkről érkezett Tordai Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület műsora. 

A tordaiak nép és modern tánccal, szó-
ló és csoportos énekes produkciókkal is 
készültek a tiszaalpáriak számára. Az 
est sztárfellépője Szandi volt, aki hihe-
tetlen erőbedobással és energiával ké-
szült az itthoni közönségnek. Az örök-
ifjú énekesnő produkcióját vastapssal 
jutalmazta a helyi közönség. A szomba-
ti nap egyik legjobban várt programja a 
tradicionális tűzijáték volt, amely idén 
is látványosra sikeredett. Aki még nem 
szeretett volna hazamenni a tűzijáték 
után és némi mulatságra vágyott, annak 
lehetősége volt a rendezvénysátorban a 
Retro Discoban szórakoznia.
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Idén szombaton tartották a tiszaújfalui búcsút
2017. augusztus 19-én, az augusz-

tus 20-i ünnepre való tekintettel, ki-
vételesen szombaton rendezték meg 
a tiszaújfalui Szent István templom 
búcsúját. Ebben az évben a szónok 
Főtisztelendő Dr. Sánta János kano-
nok úr volt, aki a váci püspökségről 
érkezett. Emellett több környékbe-
li település plébánosa is megtisztelt 
bennünket a jelenlétével, akik mellett 
két gyulafehérvári kispap is szolgála-
tot teljesített a szentmisén.

A szertartás alatt került sor a fel-
újított templomtető és a felújított sek-
restye megszentelésére is.

Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díjban részesült 
Győri Lászlóné

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete tiszteleté-
nek és nagyrabecsülésének kifejezéséül 
126/2017. (VII.07.) Kth. számú határo-
zatával Győri Lászlóné nyugalmazott 
védőnőnek „Tiszaalpár Nagyközség 
Szolgálatáért” díjat adományozott 
2017. augusztus 20-án rendkívüli testü-
leti ülés keretében.

Győri Lászlóné 1954. július 28-án 
született, Kiskunfélegyházán egy vas-
utas család második gyermekeként. Az 
általános iskolát Alpáron, a középisko-
lai tanulmányait pedig Kiskunfélegyhá-
zán végezte. 1974-ben szerzett védőnői 
oklevelet a Szegedi Védőnő-képző Is-
kolában. 

Iskolai tanulmányai befejezését kö-
vetően Lakitelek nagyközségben kezd-
te meg védőnői munkáját. 1977. őszén 
született meg első gyermeke, László, 
majd 1980. májusában a következő 
gyermek, Évike is. A két saját gyer-
meke nevelésével a szakmai tudását 
gyakorlatban is megerősítette. 1981. 
november 1-jétől Tiszaalpáron látott el 
védőnői feladatokat. Kolléganője, Bo-
risné Erzsike szülési szabadságra ment, 
ezért 1984. február végéig mindkét kör-
zetet egyedül látta el. Ebben az időben 
a születések száma nagyon magas volt; 
mintegy 90-100 körül alakult éves szin-
ten. Kolléganője visszatérése után már 
megoszlott a feladatok ellátása.

1984-ben Tiszaalpáron egy harma-
dik körzetet létesítettek, dr. Szántó Ág-
nes gyermekorvosként működött, tehát 
a községnek valamennyi gyermeke a 
hatáskörébe tartozott. Ezen időponttól 
kezdődően dr. Puliusné Sárdi Mária 
közreműködésével három védőnő látta 
el a kismamák – és gyermekek gon-
dozását, amelybe beletartozott az óvo-
dai- és iskolai tevékenység is. 1998–tól 
kezdődően a gyermeklétszám csökke-
nésének eredményeképpen ismét két 
védőnői körzet alakult. 

Munkáját mindig lelkiismeretesen 
és pontosan végezte egészen 2014. ok-
tóber 15. napjáig, azaz nyugdíjazásáig. 
Tudásával és gyakorlati tapasztalatával 

segítséget nyújtott a kismamáknak. Te-
vékenységével az egészségügyi szervek 
vezetői is elégedettek voltak. 

Örömmel és nagy szeretettel látta 
el feladatát, azonban egyre jobban vá-
gyott arra, hogy gyermekei és unokái 
körében tölthesse mindennapjait, átad-
va nekik szeretetét és szakmai tudását, 
tapasztalatait. Nem is váratott sokáig 
magára ez az örömteli esemény; 2014. 
februárjában megszületett első unokája, 
Nellike. Nemrég szintén nagy öröm tör-
tént a családban; 2017. augusztus 2-án 
megszületett Győri Dorka, a második 
unoka, aki újabb kedves és szép felada-
tok elé állítja őt. 

Idős apósa ellátásában is jelentősen 
kiveszi részét.  

A hivatali munkássága mellett Győ-
ri Lászlóné a társadalmi munkából is 
aktívan kivette részét.  Tagja volt az 
egészségügyi szakszervezetnek és a 
Vöröskeresztnek is. Az éves tüdőszű-
rő munkálatokban is jelentős szerepet 
vállalt. Az 1985-ös tanácsválasztások 
alkalmában nagyközségi tanácsi tagnak 
is megválasztották. Valamennyi társa-
dalmi megbízatását közmegelégedésre 
végezte. Nagy tiszteletet és megbecsü-
lést érdemelt ki mind a munkájával, 
mind a közéleti tevékenységével.

Ezúton is gratulálunk a „Tiszaalpár 
Nagyközség Szolgálatáért” díj elnyeré-
séhez Győri Lászlónénak!



A nyári napfény talán az utolsó csók-
jával búcsúzott a Nyugdíjas Baráti Kör 
tagjaitól a lágyan fodrozó szívünknek oly 
kedves Tisza partján. A hagyományossá 
vált éves halsütésre gyülekeztünk baráta-
inkkal. Már messziről érezni lehetett a fi-
nom csábító illatot, hisz már javában sült a 
sokféle fajta hal. Fekete Feri, a Gógh család 
ifjabb és még ifjabb Misik, pedig az általuk 
teljesen térítésmentesen hozott burgonyát 

sütötték gyönyörű mosolygós pirosra. Né-
hány barátunk felesége panírozta az előre 
megpucolt, a baráti kör tagjai által össze-
adott halat. Hogy még jobban essen a ropo-
gós hal, a táskákból előkerültek a flaskák, 
amikben illatos gyümölcspálinkák rejtőz-
ködtek. Szívből jövő szeretettel kínálgattuk 
egymást. A táskákból nem csak az itóka, 
de a finomabbnál finomabb házisütik is 
előkerültek. Ültünk a parton, ettünk és be-

szélgettünk. Az idő szinte észrevétlenül re-
pült. A lenyugvó nap figyelmeztetett, hogy 
indulni kellene. Most nem volt éneklés, de 
így is nagyon jól éreztük magunkat bará-
taink között. Vannak „varázslók” köztünk, 
akik képesek arra, hogy emléket teremt-
senek számunkra minden évben, egy-egy 
ilyen különleges nappal. Jó pár óra eltelt a 
gyönyörű napsütésben. Nehezen mozdul-
tunk. Lassan apródonként szedtük a sátor-
fánkat s indultunk haza, azzal a tudattal, 
hogy újra eljön majd egy olyan nap, amikor 
meglógunk az egyhangúság, a robotolás, a 
hétköznapi létezés elől, s ilyen kellemes, 
gyönyörű baráti találkozókra jöhetünk újra. 
Remélem mindannyiunk nevében írhattam 
le ezeket a gondolatokat. S akinek főleg kö-
szönjük: Kovács Sándornak és feleségének 
Marikának, Molnár Györgynek, Baranyi 
Jánoséknak, Fekete Ferinek és Marikának, 
Víglási Sándornak és párjának Pannikának. 
Ezenkívül a segítőknek: Piroskának, Ma-
rikáknak és természetes Kiss Imre vezető 
„pozícióban” lévő barátunknak is.  

Szederkényiné Ceni, a Baráti Kör tagja
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HORGÁSZVERSENY AZ ALPÁRI HOLT-TISZÁN

Az Alpári Tisza Horgászegyesület au-
gusztus 20-án a hagyományokhoz híven a 
Falunapok keretében rendezett horgásza-
inak versenyt. Hét kategóriában és külön 
egyéni teljesítmény alapján díjaztuk ver-
senyzőinket. Külön díjaztuk a legidősebb, 
a legnagyobb halat, valamint a legtöbb 
halat fogó versenyzőt. 

Az esős idő ellenére elég sokan voltak 
kíváncsiak a rendezvényre. A megnyi-
tón Dr. Vancsura István polgármester úr 
köszöntötte a résztvevőket. A horgász-
versenynek 50 versenyző vágott neki, 
érdeklődőkkel együtt körülbelül 100 fő 
volt kíváncsi a rendezvényünkre.  A ver-
seny ideje alatt az időjárás nem volt ke-

gyes volt hozzánk, végig esőben zajlott 
le a verseny. Az időjárástól függetlenül 
elég szép fogási eredmények születtek. 
Többségében keszegeket és törpeharcsát, 
de mellettük kárászt is lehetett fogni. Az 
esős idő ellenére mindenki kitartóan ver-
senyzett. 

Kettő bogrács marhapörkölt elfo-
gyasztásával, és az eredményhirdetéssel 
ért véget a Horgászegyesület ünnepi ren-
dezvénye.  

Köszönjük mindenkinek a részvételt, 
a rendezésben résztvevőknek a közremű-
ködést. 

Külön köszönet a támogatóinknak: 
Energofish Kft, Alpári Tüzép, Nemes Jó-

zsef, Győri László, Trungel Tibor, Vadász 
Társaság! 

Következő versenyünk időpontja 
szeptember 24-én, a Holt Tiszán törpehar-
csa fogó csapatverseny lesz. Érdeklődni 
lehet a Brekeke horgászboltban, Hunyadi 
u. 42 sz. alatt.

A 2017 augusztus 20-i horgászverseny 
eredményei:

Lányok: Madla Rita 2290 g, Deák 
Fanni 1180 g

Női: Kovács Sándorné 1300 g, Ke-
serűné Guzsik Mária  900 g, Tarjányiné 
Kiss Mária 780 g

65 év felettiek: László István 3640 g, 
Almási Sz. József 3240 g, Gavaldi István 
1790 g.

Fiúk: Popper Ádám 2740 g, Víglási 
Tamás 2120 g, Haticza Máté 1750 g.

Ifi: Néző Dániel 1430 g, Halla Niko-
las 1130 g, Néző Bence 930 g.

Felnőtt: Patai Ferenc 8090 g, Deák 
Sándor 4620 g, Bugyi Sándor 3710 g.

Családi: Vörös sárkányok 1920 g, 
Bartók család 1820 g.

Különdíjazottak: Legtöbb és a legna-
gyobb halat Patai Ferenc fogta. Legidő-
sebb horgászunk Molnár György.

Az Alpári Tisza He. Vezetősége Gra-
tulál a győzteseknek!

Halsütési piknik a Tisza partján
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Nyári felújítások az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

A nevelési, oktatási intézmények nyá-
ri szünete alkalmas arra, hogy a szükséges 
karbantartási, felújítási munkálatokat elvé-
gezzük. Hosszas szervező munka eredmé-
nyeként, példás összefogással megszépült, 
megújult iskolánk.

Két fronton zajlottak intézményünkben 
a nyári felújítási, karbantartási munkálatok.       

A karbantartási munkálatokat a Kecs-
keméti Tankerületi Központ finanszírozta 
közel 700 000 Ft értékben. Ennek keretein 

belül történt meg a mosdók egészségügyi 
festése, az osztálytermek, öltözők ajtainak 
mázolása, a folyosón található szekrények 
és néhány radiátor festése. A munkálatokat 
lelkes takarítóink, karbantartóink végezték 
nagy igyekezettel, köszönjük ezúton is a 
munkájukat. Továbbá Tóth László vállal-
kozó segítségével megtörtént az öltözők, az 
öltözők felőli lépcsőház, folyosó, két tante-
rem, két szertár festése.

A kézilabda csapat tagjai - Barcsa Sza-
bolcs, Kelemen Norbert, Bodor Ádám, 
Baranyi Tibor, Lévai Erik, Németh József 
- társadalmi munkában festették újra a tor-
naterem vonalazását, nagy köszönet mun-
kájukért.

A tényleges felújítás a külső munkála-
tok voltak, ami teljes mértékben a Pejtsik 
László Alapítvány finanszírozásával jött 
létre 1 200 000 Ft értékben. Az iskola udva-
rán átmenő szennyvízhálózat teljes cseréjé-
vel sikerült megszüntetni a hosszú évek óta 
problémát okozó szinte folyamatos dugu-
lást. Így most már nemcsak a tavasszal fel-
újított wc-k, hanem a torna öltözők mosdói 
is problémamentesen lefolynak, és azok fel-

újítása után használhatóvá válnak az iskolá-
ba érkező sportolók és a tanulók számára. 
A helyreállítási munkálatok közben beto-
nozással megszüntettünk az udvaron több 
nagyobb mélyedést is. A felújítási munkák 
kivitelezői ifj. Kacziba Sándor és Kádár 
Attila csapatai voltak. Ezúton köszönjük az 
iskola tanulói nevében a szakszerű, gyors 
munkát, önzetlen segítőkészségüket. To-
vábbá itt szeretném megköszönni azoknak 
a támogatóknak, akik az adójuk 1%-ának 
felajánlásával gazdagították a Pejtsik Lász-
ló Alapítvány vagyonát, és ezáltal anyagilag 
is hozzájárultak a felújításhoz. Köszönöm 
Dósa Krisztinának, a Pejtsik László Alapít-
vány kuratóriumi tagjának a segítő együtt-
működést a felújítás megvalósításában. A 
következő nagy projekt az iskolai mosdók 
felújítása, és az iskola mögött található 
szennyvízhálózat cseréje lesz.

Örömmel mondhatom, hogy szeptember 
elsején boldogan vették birtokukba a gyere-
kek a megújult iskolát és udvart. Köszönjük 
szépen!

Suba Jánosné
igazgatóhelyettes

Egyházi sorok
-    Kérjük a jegyeseket, hogy házas-
ságkötési szándékukat esküvőjük előtt, 
legalább 3 hónappal jelezzék a plébá-
niákon!
- Megkezdődik a hitoktatás is. A hit-
tanosok tanévnyitó szentmiséje Veni 
Sancte szeptember 10-én vasárnap lesz. 
Alpáron 9:00        Újfalun 11:00
- Az Alpári templomban az orgona fel-
újítása van folyamatban. Köszönettel 
fogadunk el adományt, melyet a Fó-
kusz Takarékszövetkezetnél vezetett 
bankszámlánkra lehet befizetni. Hálá-
san köszönjük az eddigi adományokat.
-  Szeptember 17-én lesz az elsőáldozás 
ünnepe, ezúttal a Jótanács Anyja temp-
lomunk ad otthont erre a szép esemény-
re. ( 9:00 )

Megérkeztek az elsős „kisfecskék”!

Augusztus utolsó két napján izgatottan, 
kicsit megszeppenve, megérkeztek az elsős 
kisfecskék az iskolába. A két napos Fecs-
ketáborban vidám foglalkozások keretében 
megismerkedhettek az apróságok a tanító 
nénikkel, osztálytársaikkal, az iskola épü-
letével, a tantermekkel. Így az első tanítási 
napon már ismerősként jöttek a tanévnyitó 
ünnepségre.

Szeptember elsején 8 órakor megszó-
lalt az iskola csengője, jelezte, hogy vége 
a nyárnak, kezdődik a suli. Az izgatott 41 
elsős kis diák a nyolcadikosok kíséretében 
érkezett meg. Dömötör Bálint 7. osztályos 
tanuló verse után, Győri Istvánné igazgató-
nő ünnepi beszédével megnyitotta a 2017-
2018. tanévet. Dr. Vancsura István polgár-

mester úr köszöntő szavait a legkisebbek 
műsora követte Novákné Lőrincz Ildikó 
és Zsigó Józsefné óvónénik vezetésével. A 
nyártól búcsúztak az 5. osztályosok is. Ol-
lári Tamara és Kutasi Martin egy rövid jele-
nettel, Kása Botond pedig verssel. 

A Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program 
nyerteseinek iskolatáskát adott át Suba Já-
nosné igazgatóhelyettes. A Szülői Munka-
közösség ajándékát a nyolcadikosok adták 
át iskolánk legifjabb tanulóinak, az elsősök-
nek, akik boldogan fogadták a meglepetést.

A tanévnyitó ünnepség után iskolánk-
ban 330 tanuló, 17 osztályban kezdte meg 
a tanulást. Minden diáknak sikerekben, ötö-
sökben gazdag új tanévet kívánunk!

Ivicz Lázárné

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, ismerősöknek, akik

Juhász Ferenc
temetésén részt vettek, sírjásra

koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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ALPÁR ÁRPÁD-KORI FALVA – Papp Irén képriportja
Több mint tizenöt éve, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatósága és a Millecentenáriumi Kormánybiztosi Hivatal 
támogatásával 2001-ben, Tiszaalpáron Árpád-kori falurekonst-
rukció épült. A régészeti irányítással rekonstruált falu a helyte-
len használat és megfelelő karbantartás hiányában napjainkban 
felújitásra, újjáépítésre szorul. Az első lépések bemutatásáról 
szól ez a fényképsorozat.

A falurekonstrukció munkálatai hamarosan elkészülnek, a 
“Skanzen” átadásakor ismét tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.

Az Árpád-kori faluszerkezet csak néhány házból állt, melynek 
egyik formája a földfedéses veremház.

A fogadó épület 
te tőszerkeze té -
nek nádtűzdelé-
ses javítása már 
elkészült. Festés 
és némi kőműves-
munkák vannak 
még hátra.

A nádfedéses épületnél belső munkálatai, fűtő-sütő kemence 
építése és némi földmunka van még hátra

Az objektumok 
tartószerkezete-
it, az Árpád-kori 
építőmesterekhez 
hasonlóan kender-
kötél kötésekkel 
erősítették meg. 
Ez alól technikai 
okok miat csak a 
nádfedés kivétel.

A korábbi falurekonstrukciótól eltérően egy szabadtéri előadó-
val is kiegészül.

A pásztorépítményekben még majd ezer évig fennmaradt karám 
és enyhely.

A földbe ásott kutak vizének tisztán tartására, szűrésére vessző-
fonat gyűrűt süllyesztettek le.

Készül a három sütő-főző kemencéből álló kemencebokor.
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Aktuális beruházásainkról beszélgettünk…

Dr. Vancsura Istvánnal és Kádár Ákos-
sal beszélgettem, akiket arról kérdeztem, 
hogyan zajlanak a jelenlegi beruházások, 
illetve milyen projektek várhatóak a közel-
jövőben. Beszélgetésünk összegzését olvas-
hatják.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza-
tának köszönhetően megújul a Szent Imre 
tér, ahol az új parkolók hamarosan átadásra 
kerülnek. A parkolók elkészülése 16,5 mil-
lió Forintba került a településünknek.  A 
projekt augusztusban indult, befejezési ide-
je legkésőbb szeptember közepére várható. 
A parkoló közel 60 férőhelyes lesz sze-
mélygépkocsik számára, amelyek mellett 
egy 27,5 méteres buszparkoló is helyet fog 
kapni. A parkoló elkészülése nagy segítség 

lesz mindazok számára, akik nap-mint nap 
iskolába hordják gyermekeiket, illetve, akik 
a háziorvosi rendelőhöz szeretnének eljutni. 
A közútkezelővel most veszi fel az Önkor-
mányzat a kapcsolatot, azért, hogy az utcát 
egyirányúvá tegyék, mivel a parkolók miatt 
nem fér el csak egy autó kényelmesen a 4 
méter széles úton. Az egyirányúsításhoz je-
lenleg az az elképzelés, hogy a Szent Imre 
térre csak az Alkotmány utca felől lehessen 
behajtani. Azért ez a javaslat, mert erre na-
gyobb a forgalom, illetve a főút felől jobban 
és gyakrabban közelítik meg ezt a részt az 
autósok. Az Alkotmány utcáról a lefordu-
lás kevésbé balesetveszélyes, mint ha arra 
kifelé jönnek az autósok. Persze mind a 
két irányból való megközelítésnek vannak 
előnyei és hátrányai is. Emellett súlykorlá-
tozások is bevezetésre kerülnek, amely által 
nagyobb súlyú gépjárművek ki lesznek tilt-
va ebből az utcából. A vízelvezetés kérdése 
még ott marad, ha elkészülnek a parkolók, 
utána még azt is meg kell oldania az Önkor-
mányzatnak.

 Mindezen felül kétoldali járda is épül 
egészen a Vasútállomásig. Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő támogatásával 
nyertünk egy pályázaton 15 millió Forintot, 
így az Alkotmány utcának és a Szent Imre 
térnek is mind a két oldala ki lesz teljes 
mértékben járdázva. Az útkivitelezést köve-
tően elindulhat a járdák kiépítése is.

 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
régi épületeinek nyílászáró cseréje és az 
épület hőszigetelése is legkésőbb tavasszal 
elindulhat, nyertünk egy pályázaton 140 
millió Forintot, aminek az előlege már az 
Önkormányzatnál van, a közbeszerző és a 
kivitelező kiválasztása folyamatban van.

Elindul az utak aszfaltozása, az utak ki-
mérését már megkezdték, a 2015-ös adós-
ságkonszolidációs összegből felújítandó ut-
cák: Vak Bottyán utca, Katona József utca, 
Dózsa György utca, Móricz Zsigmond utca, 
Szent Imre tér, Táncsics Mihály utca, Esze 
Tamás utca. 

Tiszaalpár Nagyközség nem lesz város, 
sajnos ismét elutasították a várossá nyilvá-
nítási pályázatunkat, arra hivatkozva, hogy 
az illetékes miniszter 2017-ben nem ter-
jesztett elő várossá nyilvánítást települések 
számára. 

Szeptember 22-24 között kerül meg-
rendezésre az Országos Kosárfonó Talál-
kozó és a Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó, a NKA 400.000 Ft-tal, illetve a 
Szerencsejáték Zrt. 500.000 Ft-tal támogat-
ja a rendezvényt Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnökének és országgyűlési 
képviselőnk közbejárásával, aki az idei ese-
mény fővédnöke lesz. 

„Közeli terveink között szerepel a hi-
vatal és az óvoda udvarának aszfaltozása, 
illetve a Nagy György tanya felé vezető út 
és a Petőfi utca végének szilárd burkolattal 
való ellátása. A szennyvízberuházásból vis-
szamaradt összegünk adna erre fedezetet, 
azonban ehhez a testület jóváhagyása szük-
séges.”

A jelenlegi Tiszaalpári Üzemi lakótelep-
nél, valamint a Tiszaalpári Árpádtelepnél a 
táblák kicserélésre kerülnek, míg az előbbi 
Tiszaalpár Nagy-György Falu, az utóbbi 
Tiszaalpár Polyák Falu feliratú táblát kap. 
A Polyákfalusi tábla cseréje megtörtént, a 
Nagy-György Falusi is hamarosan cserélve 
lesz, csak az esős időjárási viszonyok eddig 
még nem tették lehetővé a folyamatot.

Eseménydús nyarat tudhat maga mögött a
Bársony Lovasudvar

Minden lovastáborunk teltházas volt. 
Táborainkban a lovas túrák mellett szá-
mos más programmal is készültünk. Az 
estéket a tábortűz melege mellett töltöt-
tük, az íjászok bemutatóját követően a 
gyerekeknek alkalmuk nyílt kipróbálni 
őseink fegyvereit. A Táltos dobosok és 
a csikósok világába is betekintést nyer-
hettek a táborlakók, továbbá az együttes 
bográcsozás és az éjszakai bátorságpróba 
még inkább eggyé kovácsolta a gyerekse-
reget. Igyekeztünk a községünk értékeire 
rávilágítva színes programokat biztosítani 
a nálunk táborozó diákoknak. Már most 
belevágtunk a 2018-as év szervezésébe.

Bársony Lovasudvar
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Kezdetét vette a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

Megyei II. osztályú labdarúgó U-19-es 
és felnőtt csapatunk számára augusztus 12-én 
kezdetét vette a bajnokság. Az első fordulóban 
Városföldön szerepeltek csapataink, ahol saj-
nos U-19-es csapatunk nagyarányú vereséget 
szenvedett, míg felnőtt csapatunk hiába játszott 
szervezett és tudatos futballt, mégis 2-1-es ve-
reséget szenvedett. Gólunkat Nagy-Gál Róbert 
szerezte. A második fordulóban Hetényegyhá-
za ifjúsági és felnőtt csapatát fogadtuk. U-19-
es csapatunk a pályán 2-2-es döntetlent ért el, 
de a későbbi fegyelmi határozat értelmében, a 
három pontot, 3-0-s gólkülönbséggel, a hazai, 
vagyis a Tiszaalpári SE csapata kapta. 

Felnőtt csapatunk, egy kiállításokkal tarkí-
tott mérkőzésen, 5-2-es vereséget szenvedett, 
mindkét gólunkat a nyáron visszatérő Borsi 
Sándor szerezte. Felnőtt csapatunk játéka ezen 
a mérkőzésen elfogadhatónak sem volt mond-
ható, viszont ifjúsági csapatunk egyre jobb for-
mába került. A harmadik fordulóban még ennél 
is nehezebb feladat elé nézett mindkét csapa-
tunk, mivel Kiskunmajsán vendégszerepeltek. 
A végeredmények azt mutatják, hogy ez mind-
két csapat számára túl nagy falat volt. Viszont, 
aki látta a mérkőzéseket, az tudja, hogy U-19-
es és felnőtt csapatunk is még 0-0-ás állásnál 
több nagy ziccert is elhibázott, aminek a gól-
ra váltásával biztosan másképp alakult volna 
mindkét mérkőzés.

Ifjúsági csapatunk 6-3-as vereséget szenve-
dett, Czingel Ferenc duplázni tudott, míg rajta 
kívül Tóth Tamás tudott eredményes lenni.

Felnőtt csapatunk 4-0-s vereséget szen-
vedett. Az viszont bizakodásra ad okot, hogy 
ifjúsági csapatunk alaposan megfiatalított 
felállásban is helytállt, éppúgy, mint a két U-

19-es játékossal a kezdőjében felálló felnőtt 
csapatunk.

A következő hétvégén, a negyedik fordu-
lóban, az újonc, de igen jól rajtoló SC Hirös-
Ép ifjúsági és felnőtt csapatát fogadtuk. Az 
eredmények már jóval biztatóbbak, ami végre 
pontokban is megmutatkozott. Ifjúsági csapa-
tunk, magabiztos játékkal 3-1-re tudott nyer-
ni, Czingel Ferenc mesterhármasával! Felnőtt 
csapatunk kétszer is megszerezte a vezetést, de 
végül Fábián Róbert és Bárdos Bence góljai-
val 2-2-es döntetlent sikerült elérnünk. Az iga-
zsághoz hozzátartozik, hogy ilyen-olyan okok 
miatt egyik csapatunk sem tudott ugyanazzal a 
kerettel nekivágni a következő fordulónak. Re-
méljük, ezentúl beáll egy rendszer és mindenki 
a legjobb tudásával tudja támogatni a saját csa-
patát! A felnőtt csapat keretéhez további két já-
tékos csatlakozott Bíró Barna, Borsi Sándor és 
Surányi Tibor után. Kürtösi Szabolcsot az SC 
Hirös-Ép csapatától sikerült leigazolnunk, míg 
Dobos Richárd újrakezdte a futballt és csatla-
kozott a Tiszaalpári SE felnőtt csapatához.

Dr. Patak Sándor számol be az idei TAO 
pályázat sikerességéről:

„A Sportegyesület - látvány csapatsportok 
TAO támogatására épülő – 2016/17-es Sport-
fejlesztési Programja 2017. június 3-án lezá-
rult. A program két legfontosabb eleme a Szent 
Imre téri sportpálya automata öntözőrendszeré-
nek, továbbá az új gyepszőnyegnek a telepítése 
volt. Az idén befolyt TAO támogatások az ön-
tözőrendszer kivitelezésére volt elegendő. Az 
öntözőrendszer elkészült, működik, mostantól 
biztosított a pálya napi rendszerességű locsolá-
sa. A gyepszőnyeg újratelepítését az Egyesület 
a 2018. évre halasztotta. Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a Program megvalósítását támo-
gató alábbi cégeknek a támogatást: 

MATIC Ipari Szolgáltató KFT., Mel-
kvi Farm Húsipari KFT., TÉRBURKOLAT 
Kft., FÉMÉPSZER KFT., ÉKISZ Építőipari 
KFT., ALPÁR-FA BT., PETATRANS BT., 
CHICKEN-FOOD KFT., Z-G FAKER KFT., 
ORMO Számítástechnikai KFT., REAL-SAL-
DO BT.!”

Szurkolóinkat megtisztelve, a Tiszaal-
pári Sportegyesület döntése alapján, a csa-
patok őszi mérkőzései mindenki által szaba-
don látogathatók lesznek!

Az OTP Bank Bozsik-program különbö-
ző korosztályaiba tartozó futballistáink is újra 
elkezdték az edzések augusztus vége óta. Az 
ősszel ismét számos tornán vesznek részt le-
gifjabb labdarúgóink. Sikeres felkészülést kí-
vánunk nekik!

Kézilabda csapatunk is már hetek óta el-
kezdte a felkészülést az őszi szezonra. Első 
őszi bajnoki mérkőzésüket szeptember 24-én, 
vasárnap, a Kecel vendégeként játsszák majd!

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

SZEPTEMBER 10. Lakiteleki TE – TI-
SZAALPÁRI SE

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.ti-
szaalparise.hu weboldalon, illetve a Facebook-
on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!

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

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

Fábián Róbert

Kézilabda szakosztályunk hírei
A szeptember 24-dikei vasárnappal kezde-

tét veszi a 2017/18-as megyei kézilabda baj-
nokság. Az idén 11 csapat adta be a nevezését 
(a tavalyi 13 csapattal szemben), 3 csapat nem 
nevezett, illetve 1 új érkezett. Ez némi kön-
nyedséget jelent csapatunknak, elsősorban az 
utazás végett, mivel főleg a messze lévő csa-
patok nem neveztek (Kiskunhalas, Dunaföld-
vár, Paks).

Így az idei szezonban összesen 22 mérkő-

zése lesz a csapatnak (tavaly 24 volt), mely-
ből két meccs az ún. rájátszás, vagyis a szezon 
utolsó két meccsét azzal a csapattal játszuk, 
aki a rangsorban mellettünk végez. A csapat 
már augusztus eleje óta tartja alapozó edzéseit 
(heti háromszor másfél órában), melyen a hő-
ség ellenére is szép számmal vettek részt a já-
tékosok. Az új edzőnk Keleti Dániel még több 
lelkesedést és új lendületet adott a csapatnak. 
Az idén nagy valószínűséggel már nem lesz 

problémánk a létszám, így jóval egyenleteseb-
ben lehet elosztani a terhelést, több szerepe 
lesz a taktikának, nagyobb terünk lesz variálni 
és gondolkodni.. Az utánpótlás, vagyis  gyere-
kek edzése is folytatódik az idén. Az edzéseket 
Domonics János tartja továbbra is. Ha minden 
jól megy az idén elkezdünk szervezni egy fel-
nőtt lány csapatot is, ami jövő évtől indulhatna 
is a nekik kiírt bajnokságban.

Folytatás a következő oldalon.
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Szeretnénk ezúton is ismételten köszö-
netet mondani azon támogatóinknak, akik 
a tavalyi egyben első évünkben mellénk áll-
tak, mert nélkülük bizony ma nem kezdhet-
tük volna meg ezt az évet. 

Külön öröm számunkra, hogy az idei év-
ben elfogadták a TAO-pályázatunkat, ami-
nek köszönhetően a támogató cégek társasági 
adóját sportszerek és felszerelések vásárlására 
tudjuk fordítani. Ennek köszönhetően a csapat 
felszereltsége megfogja ütni a többi városi csa-
pat felszerelésének színvonalát. 

 Az ügyviteli, utazási, terembérleti és bírói  
költségek viszont nem fizethetők ezen TAO-s 
támogatási formából. Ezek együttes összege 
600 és 700 ezer forint közé esik, melyből egye-
lőre az Önkormányzattól kapott 350ezer Ft áll 
rendelkezésre. A hiányzó összeget támogatók-
tól, készpénzben szeretnénk előteremteni.

További nagy öröm számunkra, hogy a 

külső kézilabdapályára beadott TAO-pá-
lyázatunkat is elfogadták, mellyel egyelőre 
megkaptuk a jogot, hogy cégekkel megálla-
podva, azok társasági adójukat a projekt finan-
szírozására tudjuk fordítani. A projekt együttes 
értéke nagyjából 25 millió Ft, melyből 7 millió 
Ft-ot az Önkormányzat áll (ez képezi a kötele-
zően elvárt önerő részt), illetve egyelőre továb-
bi 3-5millió forintra van megállapodásunk né-
hány támogató céggel. Ez röviden azt jelenti, 
hogy jelenleg a 25millió forintból 10-12m van 
meg, tehát hiányzik még 13-15m forint, melyet 
2017. december 21-ig kell összegyűjtenünk. 
Ha ez sikerül, akkor már tavasszal kezdődhet-
nek az építési munkálatok az Önkormányzat 
által erre a célra kapott Iskolával szemközti (az 
orvosi rendelő és a volt kenyérgyárral határos) 
üres telken.

Ezúton szeretnénk kérni mindenkit, aki 
ismer, vagy tulajdonol olyan társaságot, mely 

szívesen felajánlaná a pálya építésére társa-
sági adóját, az lépjen velünk kapcsolatba az 
alábbi telefonszámon: 70/341-5050 Bt, Kft 
és Zrt tud ilyen felajánlást tenni, sajnos tud-
tunkkal magánvállalkozó nem.

A meccseink időpontjai hamarosan fel-
kerülnek a saját és a sportegyesület facebook 
oldalára, illetve egy-két főbb helyen plakát 
formájában is jelen leszünk. Mindenkit várunk 
szeretettel, aki buzdításával és szurkolásával 
támogatni szeretné a tiszaalpári kézilabdáso-
kat! 

Ugyanakkor szeretnénk megjegyezni, 
hogy ha valaki szeretne eljönni egy hazai, 
vagy a közelben lévő meccsünkre, de nem tud 
mivel átjönni, szóljon bátran bármelyikünknek 
vagy a  facebook-on keresztül, és megoldjuk! 
(általában mindig van 1-2 szabad hely az au-
tókban)

Köszönjük a figyelmet! Hajrá ASE!
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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 szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Akciós ÁRon
ereszcsatornázás,

bádogozás 5 év 
garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

Otthoni munka!
Különböző termékek

csomagolás összeállítása
egyebek

06-90- 603-906
(audiopreess.iwk.hu 635Ft/min,

0612228397, 06204963980)



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:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
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: Víglási Krisztina
E-mail cím:  viglasi.krisztina@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.

Száron lévő kukorica szárastól el-
adó. Érd.: Toldi u. 21. Tel.: 06/70/554-
2297

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, bádo-
gozás 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 
eladó. Érd: 63/311-744 telefonon dél-
utáni 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 kerékpár 
24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 évesek-
nek 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) ka-
napé fél éves garanciával eladó! Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

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

Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricada-
ráló van eladó. Tel.: 76/424-290.

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

Eladó szekrénysor 4 db-os, rekamié, 
fotel, szőnyeg, TV, kályha, konyhai ülő 
sarok, asztal, székek. Ár megegyezés 
szerint. Érd.: 06/20/383-6501

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

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

Akiket nagyon vártunk: 
Győri Dorka (anyja neve: 
Juhász Tünde), Patak Máté 
Dániel (Bálint Ágnes), Lajkó 
Tamás (Ajtai Viktória), Kókai 
Kornél (Józsa Ilona)

Akik házasságot kötöt-
tek: Halász Péter és Góg Esz-
ter (08.05.), Kulcsár-Horváth 

Béla és Dongó Ilona (08.11.), 
Ritter László és Szabó Tünde 
(08.19.)

Akiktől búcsúztunk: De-
meter István (1937), Juhász 
Ferenc (1963), Molnár Pálné 
Dávid Mária (1925), Barcsa 
Mihály (1966)

Anyakönyvi hírek
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