
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában 2018. június 16-án, 
szombaton került sor a tanévzáró és bal-
lagási ünnepségre. A közeledő vakációt 
verssel, énekkel és tánccal köszöntötték 
az iskola diákjai. Ezt követően Győri 
Istvánné igazgatónő ünnepi beszédet mon-
dott, aki számára nem csak a közelgő 
szünidő miatt volt különleges ez a nap, 
hanem nyugdíjba vonulása miatt is, így 
számára a 2017/2018-as tanév befejezése 
egyben szakmai pályájának zárását is 
jelenti. 

Az ünnepség egyik örömteli pilla-
nata volt, amikor Szederkényi Zoltánné 
átvehette gyémántdiplomáját Győri 
Istvánnétól, az iskola igazgatójától, aki 
mellett Dr. Csernus Tibor, a Pejtsik László 
Alapítvány elnöke, és dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere is köszöntötte 
„Ceni nénit”.  

Később a jutalomkönyvek átadására 
került sor. A KLIK és a Pejtsik Alapítvány 
jóvoltából a kitűnő tanulók és a kimagasló 
közösségi munkát végzők kaptak könyv-
jutalmat.  

A rendezvény másik megható momen-
tuma az volt, mikor Győri Istvánné 
igazgatónőtől búcsúzott a Pejtsik László 
Alapítvány elnöke, a KLIK képviselője, és 

Tiszaalpár polgármestere, mindannyijuk 
egy-egy kedves szóval és virágcsokorral 
köszönte meg az iskola vezetőjének sok-
sok éves munkáját. 

A ballagási műsor keretében a 
búcsúztatók tarisznyát és virágot adtak 
át a végzős tanulóknak, ezt követően a 
vendégek átadhatták virágjaikat a bal-
lagóknak.  A végzős diákok tablóképpel 
és virággal köszönték meg nevelőiknek 
a 8 éves munkájukat. A 8. osztályosok 
emlékszalagot tűztek az iskola zászlajára, 

majd átadták a zászlót a hetedik osz-
tályosoknak. Az osztályfőnökök, Győri 
Tamás és Dömötörné Tar Margit jelképe-
sen útjukra bocsátották tanulóikat. Az 
elszálló léggömbök az iskolából új útra 
induló diákokat, illetve gyermekéveiket 
jelképezték. Azután nyolcadikosok utol-
jára végigjárták a folyosókat, és elbúcsúz-
tak az iskolájuktól.

A bizonyítványosztást követően pedig 
mindenki boldogan kezdte meg a jól 
megérdemelt nyári szünetet.

Ballagás és tanévzáró az iskolában
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A 2018. június 16-i szombat, nem 
csak a ballagó diákoknak volt különleg-
es nap az Árpád Fejedelem Általános 
iskolában. Szederkényi Zoltánnét, 
az iskola nyugdíjas tanítónőjét is 
köszöntötték, aki ezen a napon vehette 
át Győri Istvánné igazgatónőtől a 
Neumann János Egyetem által kiállított 

gyémántoklevelét. „Ceni néni” közel 
40 éven át tanított a helyi általános 
iskolában, szakmai tevékenységét aktív 
pályáján is számos elismeréssel jutal-
mazták már. E díszoklevél megszerzés-
nek is komoly feltételei vannak, mini-
mum 25-30 év szakmai tevékenységgel 
kellett rendelkezni és a megfelelő intéz-
mény megfelelő kari tanácsától kellett 
kérvényezni az okiratot.

Szederkényi Zoltánné tanítói 
diplomáját 1957. július 6-án vehette 
át, amelyet a Kiskunfélegyházi Állami 
Tanítóképzőben szerzett meg, ugyanitt 
kapta meg érettségi bizonyítványát is. 
A képesítő vizsga letétele után kinev-
ezték Alpárra alsó tagozatos tanítónak, 
ahol nyugdíjazásáig tanított, a nyug-
díj mellett további két évig dolgozott 
az iskolában. Húsz évig volt az alsó 
tagozatos munkaközösség vezetője, a 
Tanítók Nyári Akadémiáján Baján is 
rendszeresen részt vett, ahol 1990-ben 
elismerő oklevelet és plakettet is kapott. 

További kitüntetéseket vehetett még át: 
1978-ban, amikor Oktatási Miniszteri 
Dicséretet kapott. 1985-ben a Kiváló 
Munkáért Miniszteri Kitüntetéssel 
jutalmazták. 1995-ben, nyugdí-
jazásakor pedig Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel ismerték el több 
évtizedes munkáját. A településünkön 
szakmai munkája mellett több cikluson 
át volt aktív tagja a képviselő testület-
nek is. 2008-ban Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatától több éves pedagó-
giai és a település közéletében kife-
jtett tevékenységéért „Tiszaalpár 
Nagyközség Szolgálatáért Díj”-ban 
részesült. „Ceni néni” reményei szerint 
4 év múlva megkaphatja vas diplomá-
ját, ami szintén nagy elismerés lenne 
számára. 

Ezúton is gratulálunk Neked „Ceni 
néni”, köszönjük munkádat és azt a sok-
sok szeretetet, amit adtál és adsz a mai 
napig is ennek a településnek, annak 
lakóinak és a volt tanítványaidnak is!

Gyémántdiplomát kapott Szederkényi Zoltánné

Gergely Ramóna 2016-ban kapta 
meg a Népművészet Ifjú Mestere 
díjat, idén május óta pedig Népi 
Iparművész címmel is rendelkezik, 
amelyek a hivatásában nyújtott kie-
melkedő tevékenységét is mutat-
ják. Munkájában maximalista, ter-
mékei szemet gyönyörködtetőek és 
méltán népszerűek. Ramóna további 
célkitűzése- amellett, hogy az álta-
la készített produktumokat megmu-
tathassa és megismertethesse minél 
szélesebb körben, - az, hogy a fel-
növekvő generáció is megismerje, 
becsülje és szeresse népünk hagy-
ományait, mesterségeit. Így indította 
el nyáron a napközi jellegű kézműves 
táborát a 7-12 éves korosztályú gyer-
mekeknek, amelynek első turnusa 
június 18-22 között került megren-
dezésre a régi újfalusi óvodában. A 
tábor során a gyermekek kosárfonás-
sal, nemezeléssel és különböző népi 
játékokkal is megismerkedhettek.  
A csütörtöki nap különleges volt, 
hiszen még fűzfasípot is készítettek 
a lurkók, ami után Bársony Anett 

karikásostor bemutatójával megör-
vendeztette az ifjú alkotókat. A 
tábor ötödik napján Sánta Márton 
a fazekas mesterség csínját-bínját 
is megismertette a gyermekekkel. 
A tábor kiállítással zárult, amely-
en a táborban résztvevő gyermekek: 
Nyerlutz Máté, Rácz Réka, Lovas 
Vanessza, Kapás Noémi, Győri Petra, 
Győri Réka, Földvári Nóra, Czímer 

Kitti, Czímer Diána által készített 
alkotások kerültek bemutatásra. 
A tárlat nagy sikert aratott mind a 
szülők, mind az érdeklődők körében 
is. Reméljük, hogy minden gyermek 
jól érezte magát, s megmarad bennük 
az alkotás és a népi mesterségek 
iránti tisztelet és szeretet. Sok sik-
erélményt kívánunk a júliusi turnus-
ban táborozóknak!

Kosárfonó és kézműves táborban alkothattak a gyerekek



2018. június 11-én délután Dr. Vancsura 
István polgármester úr és Dr. Menyhárt 
Anett jegyző asszony 90. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Szabó Istvánné 
Török Máriát. Ezen alkalomból átadásra 

került az Orbán Viktor - Magyarország 
miniszterelnökének -aláírásával ellátott 
emléklap is. A legnagyobb szeretettel 
mégis családja legkisebbjei köszöntik őt: 
hat dédunokája.
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Szépkorúakat köszöntöttek

2018. június 30-án 90 éves születésna-
pi ebédjén köszöntötte Dr. Vancsura István 
polgármester úr és Dr. Menyhárt Anett 
jegyző asszony Serfeld Istvánné Szabó 
Ilonát. Az ebédre egy csokorral érkeztek, 
ahol a miniszterelnöki aláírással ellátott 
emléklap is átadásra került az ünnepi 
asztalnál. 

Ilonka néni elmondása alapján rossz 
időben született. Nagyon szép élete volt 
gyermekként, édesapja gazdálkodó volt, 
édesanyja varrt. Iskolásként ő tanítot-
ta az alsó tagozatos diákokat hatodikos 
léttére, ebből adódóan tanító pályára 
készült, ebben az igazgató úr és az atya 
is megerősítette. Elindult ’43-ban Pesten 
ősszel az iskolába, de sajnos közbe szólt 
a háború, ’44 márciusában elkezdték 
bombázni Pestet és a távoliakat kikísérték 
az apácák. Nagy szívfájdalma volt Ilonka 
néninek, hogy nem tudott tovább tanulni. 
A háborút átélték, majd jöttek a beadások, 
azután volt egy lehetősége, hogy gyorstal-
palón végezze el e tanítói iskolát, de nem 
akarta feladni azt, amit már tanult. Ez nem 
más volt, mint a varrás, így varrónőként 

dolgozott. Férjhez ment, két gyermeke 
született, egy fia és egy lánya van. Első fér-
jét korán elveszítette, a TSZ elvette mind-
enüket, amely végett a férje agyvérzést 
kapott, s 50 éves korában meghalt. 7 év 
után újra férjhez ment, ahol ismét teljessé 
vált élete, de később második férjét is 
elvesztette. 46 évig Lakiteleken élt, ’92-
ben mikor kitört a háború Szerbiában sok 
menekült jött át országunkba, volt, aki 
közülük ráverte az ablakot Ilonka nénire, 
ami miatt is úgy döntött, hogy eladja a 
házát. Így átköltözött településünkre már 
több mint 20 éve, fia gondozza, de még 
mindig egyedül él és ellátja magát. Ilonka 
néni azt mondja, hogy számára nem jelent 
a magány problémát, feltalálja magát, nem 
kívánkozik otthonba. Fia és annak család-
jai Tiszaalpáron élnek, lánya Amerikában 
él, egyik unokája és dédunokája pedig 
Spanyolországban. 4 unokája született, 
abból egy már sajnos nem él. Négy dédu-
nokája is van, a legnagyobb 18 éves, a leg-
kisebb pedig 2 hónapos. Szabadidejében 
szívesen olvas, köt és alkalmanként még 
varr is.

Szent Iván éji lovas 
kocsis felvonulás
Szent Iván éjszakájának, más néven nyár-

közép éjszakájának a június 23-áról 24-ére 
virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A 
történészek a legpogányabb ünnepnek tart-
ják, pedig Keresztelő János egyházi napjához, 
azaz Szent Iván névnapjához kötődik. (A ne-
vek rokonok, a régi magyar Ivános, vagy Jo-
vanos névből származnak.) Szent Iván éjsza-
káját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, 
mivel az június 21-re esik az északi féltekén. 
Korábban a csillagászati nyár kezdete való-
ban június 24-re esett, de idővel szétvált a két 
ünnep. A napfordulóhoz világszerte világi és 
egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor 
van az év legrövidebb éjszakája és az emberek 
számára a fény és a sötétség váltakozása má-
gikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a 
fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen 
a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy 
elűzzék a sötétséget. Egy 18. századi egyházi 
szerző szerint a magyarok már a 11. század-
ban (1026 körül) tűzgyújtással ünnepelték az 
Iván nap előestéjét. A pogány világban nagy 
jelentősége volt ennek az ünnepnek. Ehhez 
a naphoz, a tűzhöz kapcsolódó népszokások 
voltak például, hogy éjjel hatalmas örömtü-
zeket gyújtottak, amelyeket körbe táncoltak, 
égő faágakkal megkerülték a szántóföldeket 
a jövendő bő termés reményében vagy lángo-
ló kereket gurítottak alá a dombokon. Ismert 
szokás a tűzugrás. Ha egy szerelmespár kézen 
fogva ugorja át a tüzet, akkor a tűz összeková-
csolja őket, ha pedig az ember egyedül ugrik 
tüzet, valóra válik a kívánsága.

Ebben a szellemben indította el rendez-
vényét a Tiszaalpári Lovas Egyesület, ami 
mára már szinte hagyománnyá vált. Idén jú-
nius 24-re lett meghirdetve a program, ami a 
Tiszaalpári Lovaspályán kezdődött el egy kis 
sütögetéssel. Az ételt, italt az eseményen részt 
venni kívánók maguk hozták, így mindenki a 
saját szája ízének megfelelőt süthetett a nyár-
son, majd a sörpadokon kényelmesen, jó han-
gulatban fogyaszthatta el azt. A rendezvény 
batyus jellegű volt és természetesen ingyenes, 
amelyre az egyesület biztosította a helyszínt, a 
tüzet, a padokat és a lovaskocsikat.

Fél 10-kor indult a lovaskocsis felvo-
nulás a faluban. A felvonuláson 8 fogat vett 
részt, amelyek közül kettő vendég érkezett 
Tiszakécskéről.  A kocsik különböző világító 
eszközökkel, lampionokkal voltak feldíszítve, 
hogy fényt hozzanak az éjszakába. Pár évvel 
korábban még fáklyákkal feldíszített kocsik-
kal vonultak, de sajnos a menetszél miatt ez 
nem volt praktikus, így elektromos megvilá-
gításra váltottak. Így igazi tüzet nem tudnak a 
kocsisok magukkal vinni, de szép fényt csem-
pészhetnek az éjszakába.

A felvonulás jó hangulatban zajlott le. 
Jövőre is várja az egyesület az érdeklődőket, 
hogy részese lehessenek ennek a különös, vi-
lágos éjszakának.



Hamarosan elindulhat a Kán-
tor-parti út felújítása is

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2018. május 31-én 
tartott ülésén megtárgyalta a Kántor-parti 
út kátyúzására vonatkozó előterjesztést 
és az abban leírt költségvetést, amelyen a 
Mega- Sped Kft. és a Bitu Team Kft. fog 
dolgozni. 

Változások a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének 
kérelmére hivatkozva engedélyezi -  a 
2018. évi költségvetés tartalékának terhé-
re - 2018.  szeptember 1 - jétől december 
31-ig terjedő határozott időszakra a  Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a 
2018. évi költségvetésben engedélyezett 
létszám egy fővel történő megemelését. 
Továbbá az egyes óvodai csoportokban 
a maximális csoportlétszámok átlépését 
a 2018/2019-es nevelési évre csoporton-
ként 20 %-os növekedés szerint engedé-

lyezi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
csoportonként az eddig engedélyezett 
25 fős létszám mellett kb. 2-3 fővel nő a 
gyermekek létszáma. 

Ismét több járdaépítést támogat az 
Önkormányzat

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ismét több lakos 
járdaépítési kérelmét tárgyalta meg május 
31-i ülésén. A testület úgy döntött, hogy 
az ingatlanok előtti szakaszon történő jár-
daépítés anyagának költségét (bontott jár-
dalap, sóder) biztosítja azzal a feltétellel, 
hogy a kérelmezők a munkálatokat 2018. 
augusztus 31. napjáig kötelesek elvégezni 
vagy elvégeztetni, mert ellenkező esetben 
a részükre biztosított támogatást kamattal 
együtt kell az önkormányzat felé visszafi-
zetniük.

Gömbkőris fasort telepítenek az Al-
kotmány utcára

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete az Alkotmány 
utca fásítása céljából egyetért gömbkőris 
facsemeték – 200 db – rendelésével, az 

ehhez szükséges nettó 1 100 000 Ft-ot a 
tartalékkeret terhére biztosítja, a tartalék-
ban szereplő 300.000 Ft mellé.

Megtárgyalták a képviselők a 2018. 
év II. félévi munkatervüket

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete június 21-i ülésén 
megtárgyalta a testület feladatainak má-
sodik félévi ütemezését.

Szeptember: Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2019. évi fordulójához történő 
csatlakozás, Javaslat a téli síkosság men-
tesítési munkálatokhoz kapcsolódó felké-
szülésről, feladatokról

Október: Az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosítása – szükség 
esetén, Közbeszerzési terv módosítása– 
szükség esetén

November: 2019. évi belsőellenőrzé-
si terv, Idősek és gyermekek karácsonya, 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi munkájáról

December: A képviselő-testület 2019. 
évi I. félévi munkaterve
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Jelenléti íven igazolták magukat az osztálytalálkozón
2018. június 24-én vasárnap ismét 

összegyűltek a régi osztálytársak a Kádár 
Lajos Közösségi Házban, hogy felidézzék 
diákéveik legszebb emlékeit. 51 éve már, 
hogy befejezték tanulmányaikat a tiszaúj-
falui általános iskolában. Ezen alkalomra a 
szervezők egy jelenléti ívvel készültek, ame-
lyet minden résztvevőnek ki kellett töltenie. 
Így állt össze az egykori osztálynévsor: 
Osztályfőnök: dr. Hegedűs Andrásné 
Tarjányi Mária, az osztály megjelent 
tagjai: Darabos Margit, Bársony István, 
Kézsmárki László, Zsigó Ilona, Buzer L. 
Terézia, Kecső Mária, Bartók Ilona Piroska, 
Kacziba Sándor, Konfár Edit, Szabó Ilona, 
Győri István, Novák Lajos, Szabó István. 
Az egykori osztálytársak közül már csak 
14-en vannak, az egykori 25 fős létszámból. 
1 fő igazoltan maradt távol, betegség miatt. 
Osztályfőnökük dr. Hegedűs Andrásné 
Tarjányi Mária születésnapját is megün-
nepelték ezen alkalomból. A tanárnő egy 
tortát is kapott, amit egykori tablóképév-

el díszitettek. Az ünnepre húslevessel, 
birkapörkölttel és sültes tálakkal készültek 
a szervezők, az utóbbit a Tiszatáj Vendéglő 
biztosította. A desszert pedig természetesen 
az elmaradhatatlan torta volt.  A találkozón 
az ebéd után lehetőség volt felülni egy 

lovas kocsira, amelyen az osztály az egyko-
ri tanítók és társaik régi házát látogatta meg. 
Az összejövetel sikerét mi sem mutatja 
jobban, hogy az együtt töltött nap után 
megfogadták, hogy jövőre újra megismétlik 
a közös együttlétet. 

Testületi hírek

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb jelezzék a plébániákon.
- Keresztelési lehetőségek:  Alpári templomban július 14-én szombat 10:00
     Újfalui templomban július 21-én szombat 10:00.
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2018. június 23-án tartották a 
Zárdatemplom Jézus Szíve búcsúját. Az 
ünnepi szentmisét Bartók Ferenc ménfő-
csanaki bencés atya mutatta be. Az esti 
szentmisén a plébános prédikációjában az 
Isten szeretetét hangsúlyozta, s kiemelte, 
hogy a Szűzanya is mindig feltétel nélkül 
nyitotta meg szívét, ami által tudta Jézust 
életében is feltámadása után úgy szeretni, 
ahogy nekünk kellene szeretnünk egymást, 
és szeretteinket. A szent beszéd Nagy 
Ferenc egyik versével zárult. A szentmise 
végén a hívek búcsúi körmenetre indultak, 
amely során megkerülték az idén 75 éves 
Zárdatemplomot, a Pax-Otthon udvarát és 
a Szent Benedek Leányai Társaság kolos-
torának épületét, amely után a mise végén 
áldást kaptak a hívek.

Júniusi napsütésben vonult a búcsúi körmenet

- Közel három héten át volt látható a 
kiállításod Tiszaalpáron. Kedves Marianna 
kérlek, mutatkozz be a kedves olvasóknak! 
Mit érdemes rólad tudni és a munkásságod-
ról, illetve, hogyan kerültél Tiszaalpárra?

- Tulajdonképpen Kecskeméten a 
Három Gúnár hotel-étteremben volt a kiál-
lításom május eleje óta és ott, az egyik 
barátomnak volt az ötlete, hogy mutassuk 
be a képeket Tiszaalpáron is, mielőtt visz-
szakerül Budapestre.

Már kislány korom óta szerettem raj-
zolni.  Óvodában, iskolában, otthon ked-
venc időtöltésem volt a rajzolás, színezés.

Érettségi után az Iparművészeti 
Főiskolára szerettem volna jelentkezni, de 
ez egyéb okok miatt meghiúsult. Kisebb 
kitérő után a Pannónia Filmstúdióban 
kötöttem ki, animátorként. A rajzfilm vált 
a szenvedélyemmé, (ami nagy precizitást 
és pontosságot is igényel) ez a mai napig 
meglátszik a képeimen. Némelyik a leg-

kisebb részletekig kidolgozott. A rajzfil-
mezés közben, a hátterek megfestésében 
is tudtam segédkezni, ami igazán nagy 
élményt jelentett.

- Hogyan jött a festészet az életedbe? 
Mi van rád a legnagyobb hatással? 

-  Sajnos a rajzfilmezést anyagi okok 
miatt jövedelmezőbb foglalkozásra kel-
lett cserélni, de a rajzolás örök hobby 
maradt. Később a lakberendező iskolában 
is komoly hangsúlyt fektettem a rajzolásra. 
Heti rendszerességgel jártam egy festő-
nőhöz tanulni és az ábrázoló geometria is 
a kedvenc tantárgyaim közé tartozott. Ez 
szintén meglátszik néha a precíz ecsetke-
zelésen. Azután úgy alakult, hogy évekig 
félre tettem a kedvenc hobbyt és más 
elfoglaltságok miatt már csak nagy ritkán 
került rá idő hogy rajzoljak. Párom elvesz-
tése után ismét előtérbe került az alkotás, 
ami feledtette a bánatot és kikapcsolódást 
jelentett. Mikor megszűnt a munkahelyem, 
feltettem magamnak a kérdést, hogy mivel 
szeretnék foglalkozni, hogyan képzelem 
el az életemet, mi okozna boldogságot. 
Egyben biztos voltam és ezt gyakran 
magam elél képzeltem, hogy két hobbym 
van (a sport és a festés) és ilyen irányban 
szeretnék valahogy továbblépni. Most már 
három éve festek, és nagyon kikapcsol, 
feltölt, boldogságot ad. Ha látok egy jó 
képet, ötletet vagy egy szép tájat, tárgyat, 
állatot, bármit, szinte azonnal nekilátok 
megfesteni.

- Mennyire játszik központi szerepet az 
életedben a művészet? 

- Barátnőmmel, Ildikóval elkezdtünk 
dédelgetni egy titkos gondolatot. Ez egy 

közös galéria terve volt. Hosszas beszélge-
tések, tervezgetés után egyre biztosabban 
tudtuk, hogy ezt akarjuk csinálni, csak 
még a „hogyan” volt kérdéses. Közben a 
megfestett képek csak gyűltek, gyarapod-
tak.  Aztán megszületett a végleges döntés, 
KELL egy galéria, ahol az amatőr fes-
tőknek és más amatőr kreatív alkotóknak 
is teret adhatunk a bemutatkozáshoz, és 
KELL egy festő klub, mert FESTENI JÓ! 

Sok helyszínre kijárunk a festőiskolánk-
kal és oktatunk másokat is. Mondhatom, 
hogy nagy örömet szerzünk mindenkinek 
és a „diákok” nagyon boldogan térnek 
haza a saját alkotásukkal és egy boldogan, 
hasznosan, kikapcsolódással töltött délután 
emlékével! Ez nagy öröm számunkra is! 
Tulajdonképpen boldogságot árulunk, és ez 
nagyszerű érzés. Most erről szól az életem! 
Ez tölti ki a napjaimat.  Örülök ha ezt meg 
tudom mutatni másoknak is.

- Milyen terveid vannak a közel jövőben 
még? Láthatjuk a képeidet valamikor  még 
a településünkön? Hogyan érezted magad 
a rögtönzött közönségtalálkozón?

- A tiszaalpári kiállítás kapcsán volt sze-
rencsém a helyiekkel találkozni és mond-
hatom, hogy ilyen barátságos, érdeklődő 
emberekkel rég volt dolgom. Szeretettel 
fogadtak és remélem, hogy tetszettek a 
képeim. A polgármester úrral és Babikával, 
a helyi Alkotó Kezek Egyesületének elnö-
kével megbeszéltük, hogy szeptemberben 
visszatérünk egy újabb kiállítással és remé-
lem, hogy újra megörvendeztetjük a tisza-
alpári közönséget! Remélem, hogy sike-
rült átadnom ezt a nagyszerű érzést, amit 
nekem a festészet jelent!

Út a rajztól a festményig – Interjú Cserny Marianna festőművésszel
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„Égve, de nem kiégve”

2018. június 15-én Labáth Ferencné, 
Humán Tréning Központ Igazgató „Égve, 
de nem kiégve” címmel tréninget tartott 
az EFOP - 3.9.2 pályázat keretében, a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
valamennyi dolgozója számára.

A kiégés napjaink egyik legnagyobb 
problémája a munka területén, mely az 
egész életünkre kihatással van.

Rengeteg különböző helyről halljuk 
mindennapjaink során, hogy a körülöt-
tünk lévő világ eddig soha nem látott 
mértékben felgyorsult. Ebben a rohanó 
környezetben pedig pedagógusként is ne-
héz helyt állni. Kötelezettségeink vannak 
a munkánkban, ki kell vennünk a részünk 
a családi életből és mindezek mellett talál-
nunk kell időt saját magunkra. Ezeket pe-
dig nehéz összeegyeztetni, az egészséges 

egyensúlyt megtalálni. A legtöbben elkö-
vetjük azt a hibát, hogy a szabadidőnkben 
is a munkahelyi problémákkal, előttünk 
álló feladatokkal foglalkozunk, így esélyt 
sem adunk magunknak arra, hogy ellazul-
junk, feltöltődjünk, mielőtt nekiveselke-
dünk a következő nap kihívásainak. 

Labát Ferencné hangsúlyozta: „Az idő 
szent dolog”. Időt kell hagyni a regenerá-
lódásra, a feltöltődésre, hogy azután köny-
nyebben vehessük az akadályokat.

Megtudtuk, hogy a kiégés, az egy fo-
lyamat és rendkívül veszélyes dolog. Lép-
csők vezetnek a teljes kiégéshez, melyek 
időben való felismerése, még segíthet a 
folyamat visszafordításában. Nemcsak 
azért érdemes odafigyelnünk a kiégés 
megelőzésére, illetve kezelésére, mert az 
ezt kísérő tartós stressz az egészségünket 
is veszélyezteti, hanem mert az életünk 
minden területén érezteti hatását, a kap-
csolatainktól kezdve az általános jóllétün-
kig.

Mivel a pedagógusok az egyik legin-
kább veszélyeztetettek a kiégésben, prak-
tikus tanácsokat, ajánlásokat, üzeneteket 
kaptunk arra, hogy hogyan védekezzünk, 
hogyan előzzük meg mindezt.

Tegyük, amit szeretünk!  Irányítsuk 
gondolatainkat!  Építsünk fel egy belső 
kört! Ügyeljünk egészségünkre, sportol-

junk!  Mindennap csendesedjünk el né-
hány percre! Használjuk képzeletünket!  
Tartsuk harmóniában lelkünket!  Mond-
junk valamiért minden nap köszönetet! 
Azt fogadjuk el, ami van! Építsünk be 
fékeket! Nem kell mindig megfelelni! 
Vezessünk örömlistát! Éljük meg saját ko-
runk értékét, szépségét!

Jó technika a kiégés ellen az”átkerete-
zés”, melynek során marad a keret, csak a 
mi viselkedésünk, hozzáállásunk változik 
meg.

Az előadó felhívta a figyelmet a „re-
ziliencia” képesség szükségességére, 
vagyis a változó körülményekhez igazodó 
rugalmas ellenállási képességre. Ez a ké-
pesség lehetővé teszi az egyénnek, hogy 
ellenálljon a nehézségeknek és hatásukból 
felépüljön. 

Az előadás különleges értéke az volt, 
hogy az előadó a hallgatóságot bevonta, 
interaktív módon megmozgatta, közös 
gondolkodásra, kommunikációra inspi-
rálta.

Fodor Ákos (költő): Jókívánság mot-
tójával zárta előadását, mely elgondol-
kodtató és megszívlelendő: 

„Legyen erőd lent
hagyni, amit nincs erőd
följebb emelni.”

Novák Imréné

Örömünnep a Nyugdíjas Baráti Körben
„Kell a játék, kell az ünnep
Úgy kell, mint a lágy kenyér!
Hosszú órák, elrepülnek
És a jókedv, égig ér!” (Illés Melinda)
Ilyen ünnepi alkalomra jöttünk össze a 

Nyugdíjas Baráti Kör tagjai. Szokássá vált ez 
már évek óta. Az élet ezer okot ad a sírásra, 
de mi megmutatjuk, hogy millió okunk van a 
mosolygásra is, mondta Kálmán Pali, egyik 
vezetője a körnek. Ez okot ad arra, hogy fe-
hér asztal mellett elfeledve gondjainkat, ba-
jainkat mosolyogjunk és vidámak legyünk. 
Talán vannak olyanok, akik megkérdezik 
„miért?”, mi feleljünk rá „miért ne!”, ünne-
peljünk. A műsort tagjaink dalcsokra hegedű 
és citera kísérettel adta elő örömünkre, s a 
szép névnapi versek tették meghatóbbá egy-
más köszöntését. Milyen jó, hogy sok jó barát 
együtt lehet. Kevéske kell a boldogsághoz, 
csak ennyi is elég. Most mindenkit köszön-
töttek, hisz vagy volt, vagy lesz névnapja. Ne 
gondoljunk másra a múltból sem, csak arra, 
aminek az emléke örömet szerez. „Szeressük 
egymást gyerekek” énekeltük el közösen. 
A Himnusz eléneklése után koccintottunk 
egymás egészségére, majd megkezdődött a 

finom vacsora fogyasztása, amit a Tiszatáj 
Vendéglő biztosított. Az asztalról mosoly-
gott ránk a finomabbnál finomabb sütemény. 
Miután a lucullusi lakomát elfogyasztottuk, 
megkezdődött a nótázás. Barátunk Ceglédi 
Laci csodálatos szép hangjával Baranyi Jan-
csi és Barna Sanyi kíséretével táncra invitálta 
az öreg és a fiatal lábakat is. Nagy boldogság 
volt látni közöttünk  a „Tavasz” két kis tündé-
rét Kővágó Tamit és Kerekes Esztert, akik ki-
keletet megidézve táncoltak közöttünk. Ettől 
mi is fiatalabbnak éreztük magunkat. 

Kívánom mindannyiunknak egész évre 

Helen Eyleytől idézve: „Nevetést kívánok 
nektek. Azt a nevetést, ami a sikert koronáz-
za, tiszta örömből fakad, mely szétsugárzik…
És sose bánd, ha megbámulnak.”

Köszönet a Kiss házaspárnak és minda-
zoknak, akik megszervezték, lebonyolították, 
s akik eljöttek erre a kellemes névnapi ösz-
szejövetelre.

Kívánom, kívánjuk, hogy még sok alka-
lommal tudjuk mondani egymásnak ezt a két 
szót, BOLDOG NÉVNAPOT!

Mindannyiunk nevében: Szederkényi 
Zoltánné Ceni, egy az ünneplők közül
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Tiszaalpár honfoglalás előtti múltja 
mindezidáig régészetileg tisztázatlan és za-
varos. Az utolsó ásatások óta több mint 30 
év telt el, pedig a történészek tudása népünk 
múltjával kapcsolatban elviekben csak nőtt, 
illetve a régészet munkáját támogató tech-
nika is hatalmas fejlődésen ment keresztül. 
Községünk történelmi aktája mondhatni ez 
idő óta lezáratlanul hever. Óriási akadályt, 
és egyben lehetőséget jelent az a tény, hogy 
dokumentált ásatási jelentések csak az első, 
de inkább második világháború óta vannak. 
Pedig Alpár már az 1800-as évek végén 
olyan szakmai kiválóságoknak keltette fel a 
figyelmét, mint Rómer Flóris, akit szokás a 
hazai régészet atyjának nevezni, vagy Kada 
Elek, egykori kecskeméti polgármester, aki 
régészként rengeteget tett megyénk ősi múlt-
jának felfedése és megőrzése érdekében. 

Éppen ezért látva a lehetőséget, Alpár egy-
kori történelmi fényének helyreállítása érde-
kében lelkes olvasásba és kutatásba fogtam 
az elmúlt években. Ennek gyümölcseként 
sikerült 5-6 olyan konkrét témát felfedezni, 
illetve kidolgozni, amelyek további munká-
val, kutatással és ásatásokkal egybekötve 
igazolásra várnak. Ehhez viszont szüksé-
ges a régészeti szakma, de még inkább az 
itt lakók hite és  támogatása, hogy az elért 
eredményeknek köszönhetően Alpár egy hi-
vatalosan is elismert történelmi emlékhellyé 
válhasson a következő években, mely ide 
vonzza és elkápráztatja az ide látogatókat.  
Az utóbbi félév munkájának köszönhetően a 
szakma egyre inkább érdeklődik a falu iránt. 
Reményeink szerint jövőre nyomtatásban is 
megjelenik az a könyv, mely Alpár múltját 
hivatott bemutatni a kőkorszaktól a hon-

foglalásig. Az érkező könyvben rengeteg 
olyan információ, illusztráció és fénykép 
lesz, mely valószínűleg teljes újdonságot je-
lent még a legtájékozottabbak számára is. A 
könyv anyagát részleteiben egy 1 évig tartó 
előadássorozat apránként és korszakonként 
kivesézi. Az első előadás augusztus 17-én 
18 órakor kerül majd megrendezésre, ahol 
beszélgetésre hívjuk és várjuk azokat, akik-
nek van egy régi rejtélyes, elfeledettnek tűnő 
történetük a falu múltjával kapcsolatban. Az 
előadásoknak alkalmanként szakmai vendé-
ge is lesz, illetve néhány korszakhoz tarto-
zó, eddig még nem látott leletet is meg lehet 
majd nem csak nézni, hanem tapintani is. 
Mindenkit szeretettel várunk, további rész-
letek a faluban kifüggesztett plakátokon és 
a facebook-on.

Zsígó Ferenc

Tiszaalpár múltja a jövőt jelentheti

2017 nyarán a Sportegyesület kézilabda 
szakosztályának TAO-pályázatát elfogadták, 
mellyel jogosulttá váltunk egy 25 millió forint 
összértékű gumiaszfalt borítású, versenymé-
retű kézilabdapálya építésére. Az elfogadott 
pályázat azt jelenti, hogy jogosulttá váltunk 
azt céges támogatók adófelajánlásaiból ösz-
szegyűjteni, nem pedig azt, hogy az államtól 
megkaptuk a teljes összeget. 

A pályázat elbírálása óta eltelt az első év, 
melyben 15 cég nagylelkű támogatásának 
és az önkormányzat önrész felajánlásának 
köszönhetően közel 20 millió forint gyűlt 
össze. A teljes összeg híján további egy év 
hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be, hogy 

a következő évben a hiányzó kb. 5 millió fo-
rintot összegyűjtsük. Ez reményeink szerint a 
gyakorlatban annyit tesz, hogy a pálya építése 
jövő tavasszal kezdődhet meg.

Addig is szeptembertől férficsapatunk ké-
szül 3. idényére. A kezdetben kitűzött célok 
változatlanok: jövőre szeretnénk több győzel-
met is szerezni, ennek érdekében a fiúk már 
július közepén elkezdik az alapozást. Formá-
lódik a lánycsapat is, a létszám, a hozzáállás, 
a hangulat, illetve a fejlődés biztató!  A jövő 
évben a lányok még nem vesznek részt a baj-
nokságban, viszont az év célkitűzése legalább 
10 edzőmeccs, illetve néhány torna lejátszása 
éppen elegendő következő lépcsőfoknak. Ke-

mény év vár rájuk is, és ha jövő nyáron úgy 
döntenek szeretnének indulni a bajnokságban, 
akkor a szakosztály minden segítséget igyek-
szik megadni ehhez. A fiúk edzője változat-
lanul Keleti Dániel, a lányoké pedig Nagyné 
Bali Szabina. Szeptembertől a lányok plusz 
támogatására remélhetőleg visszatér a fiú csa-
pat korábbi edzője a tiszakécskei Domonics 
János.

Nem utolsó sorban ismét szeretnénk meg-
ragadni a lehetőséget, hogy ezúton is megkö-
szönjük azon cégek támogatását, melyeknek 
köszönhetően mára a szakosztálynak csoda-
szép meze és minden egyéb korábban nélkü-
lözött felszerelése van!   Zs.F.

A leendő kézilabda pályáról és a szakosztály következő évéről

Együtt, egymásért – ez az Akadálymentes 
Nap mottója. Az idei esemény volt a 17. alka-
lom, amelyen a fogyatékkal élő, mozgásában 
korlátozott emberek összegyűltek azért, hogy 
együtt, egymásnak is megmutathassák azt, 
hogy bizonyos területeken ugyan hátrányok-
kal kell szembenézniük, de ezzel együtt is 
tudnak, akarnak teljesen életet élni. A rendez-

vény üzenete, hogy figyeljünk egymásra, hi-
szen kiváltság épnek lenni, emberi mivoltunk 
alapvető feladata, pedig az, hogy segítsük tár-
sainkat abban, hogy különböző hátrányaikkal 
(szellemi vagy testi fogyatékosságukból adó-
dóan) is a társadalom, a közösségeink hasznos 
tagjának érezzék magukat. E jeles esemény 
az idei esztendőben is ökumenikus istentisz-
telettel vette kezdetét, melyet Bagi Ferenc 
katolikus plébános és Kókai Géza református 
lelkész mutatott be a Népfőiskola szabadtéri 
színpadán. Az egybegyűlteket Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke köszöntötte, majd 
beszédet mondott Kovács Ágnes, a Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetségének elnöke, valamint Hanó Mihály, a 
Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének elnöke. A programban kü-
lönböző települések mutatkoztak be verssel, 
tánccal és énekszóval is. Ezután Farkas And-

rás énekművész, majd Radics Sándor Európai 
Unió Nagydíjas mestercimbalmos műsorát te-
kinthették meg az érdeklődők. A kültéri prog-
ramok mellett a Kölcsey Házban egy kiállítás 
is nyílt. A tárlaton a Zöldház rajzstúdió, vala-
mint Tóth Béláné nyárlőrinci kézműves alko-
tásaiba nyerhettek betekintést az érdeklődők. 
Az idei évben sem maradhatott el a Gördülő 
Tánccsoport fellépése, amelyet a közönség 
ismét hatalmas tapsviharral jutalmazott. Az 
ebéd bográcsos marhapörkölt volt, melynek 
elfogyasztása alatt az ebédszünetben Fekete 
Attila húzta a talp alá valót a színpadon.  A 
műsorok mellett volt tombola, könyvbönge, 
sok-sok egyéb program, sőt a rendezvényre 
kilátogatók még a Gyarmati Dezső Tanuszoda 
és Termálfürdő szolgáltatásait is igénybe ve-
hették térítésmentesen. 2019 utolsó júniusán 
ismét várja a Népfőiskola az Akadálymentes 
Napra az érdeklődőket!

Akadálymentes Nap a Népfőiskolán
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Tiszaalpáron június utolsó hétvégéjén 
a magyar hagyományok őrzői találkoz-
hattak. A várdombon és környékén már 
15. alkalommal került megrendezésre az 
Ősi Magyar Szer Találkozó, ahol az or-
szágos dobkörök tagjai is bemutatkoz-
hattak az érdeklődőknek és egymásnak. 
Barcsik Edit Mária a rendezvény főszer-
vezője.  A Tiszaalpáron élő táltos-gyógyí-
tó a hétköznapokban is hűen őrzi elődeink 
életvitelét. Az alapító a szívügyének te-
kinti a rendezvényt, mert fontosnak tartja 
a hagyományaink tiszteletét és átadását 
az utókor nemzedékének.

Az árusok sorában megcsodálhattuk 
Karsai Katalin kerámikus művész mun-
káit, Csizóczki József bőrműves igénye-
sen, s aprólékosan kidolgozott karkötőit, 
hajpántjait, és ha megéheztünk volna, ak-
kor kemencében sült kenyérlángost ehet-
tünk, melynek árát a becsület szabta meg.

Dr. Vancsura István polgármester 
megnyitójában kitért Tiszaalpár jelentős 
múltjára. Az ősidők óta lakott terület ne-
vét, már Anonymus, Gesta Hungaricum-

ban is olvashatjuk. A nagyközség első 
embere beszédében megemlítette Szer 
szavunk fontosságát is, hiszen rengeteg 
ma használatos szóban megtalálható. E 
grammatikai kitérő után méltatta az egyre 
növekvő létszámú országos Szer Találko-
zó jelentőségét.

Erdinç Tunçbilek, a Magyar Turán 
Alapítványt képviselte és rövid köszöntő-
jében hangsúlyozta a török -magyar kap-
csolatok jelentőségét illetve a Tiszaalpári 
Szer Találkozót „Kis Kurultájnak” nevez-
te. Az ünnepélyes megnyitó után a szín-
padon a Baranya megyei Lélelekzengetők 
együttes dalai hangzottak az ősi várdom-
bon, majd a doboké és a dobköröké volt 
a főszerep. 

A kora délutáni órákban megérkezett 
Kovács László azaz „Fehér Holló Őskü” 
is, a Karabaksa tanya tulajdonosa és ala-
pítója. A bugaci táltos -gyógyító, vagy 
baksa értékes előadást tartott őseink hitvi-
lágáról. Megtudhattuk, hogy a magyarok 
mindig is egy Istent imádtak.

A találkozóra látogatók kipróbálhat-

ták a parázson járást és megnézhették a 
karikás ostoros lovas bemutatót is.

A késő esti órákban meggyújtották 
a Szer-Tüzet és a két táltos Barcsik Edit 
Mária valamint Fehér Holló Öskü veze-
tésével elkezdődhetett a „lélekutazás”. A 
résztvevők elmondhatták kéréseiket, kí-
vánságaikat és az égre törő lángok kísé-
retében messzahangzó dalok éneklésével 
zárult a 15. Szer Találkozó Tiszaalpáron.

Szeli Sára

XV. ŐSI MAGYAR SZER -TALÁLKOZÓ 
Magyar Hagyományőrző nap Tiszaalpáron

Idén július 2 és 16 között kerül meg-
szervezésre a jubileumi 25. Tiszaalpári Al-
kotótábor. A tábor idei részvevőinek száma 
35 fő, akik a kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművész Kör és a budafoki Mészáros 
László Képzőművészeti Egyesület tagjaiból 
kerültek ki.

Az alkotótábor 1994. június 3-án kötött 
megállapodást követően jött létre. A tábor 
életrehívásának legfőbb célja az volt, hogy 
a nyári táborban készült művek minél több 
embert megismertessenek az alpári tájjal, a 
Tisza varázsával, a község történelmi múlt-
jával, valamint az itt élő emberek munká-

jával. S ezt 25 év távlatára visszatekintve 
minden nyári táborozó vállalta és érdemben 
teljesítette.

Az idei jubileumi alkalomból az érdek-
lődők július 14-én kiállítást tekinthetnek 
meg az Árpád Művelődési Házban az ed-
digi évek során készített képek legjavából.

Megkezdődött a jubileumi Tiszaalpári Alkotótábor

2018. június 23-án immáron XXIV. al-
kalommal rendezték meg az Országos Pol-
gárőr Napot, valamint a VII. Országos Pol-
gárőr Lovas Szemlét, amely rendezvénynek 
ezúttal is Baja adott otthont. Tiszaalpárt is 
több polgárőrünk képviselte a rendezvé-
nyen. A jeles eseményen dr. Pintér Sándor 
Magyarország belügyminisztere, Lezsák 
Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, 
Zsigó Róbert államtitkár, országgyűlési 
képviselő is részt vett. A Tiszaalpári Polgár-
őrség lovas csoportjának két tagja is helyt 
kapott abban a díszsorfalban, amelyben 
az ország egész területéről érkezett lovas 
polgárőrök tisztelegtek. Bársony Anettől 
azt is megtudhattuk, hogy számukra nagy 
megtiszteltetés volt a szakma és a szervezet 
olyan megbecsült tagjaival együtt szerepel-

ni, mint például dr. Rácz Adrienn, Nádai 
Nagy Péter, Pénzes Gábor. Ezt követően 
abban az elismerésben is részesültek, hogy 
részt vehettek azon a programon, amely 
során a településünket népszerűsítették. A 
fellépés során Anett és a kiskunfélegyházi 
Lőrincz Zsófia a Bársony Lovasudvar lova-
ival, az „Arcok a formaruha mögött” című 

részben polgárőr ruhában, de a kezükben 
karikásostorral léptek a nagyérdemű elé. 
Anették csikós bemutatójába még Hesz 
János is bekapcsolódott Paksról. A hagyo-
mányőrzők között volt olyan, akinél íj, volt, 
akinél kard volt az előadás során. A helyi-
ek a rendezvényen való helytállásukért egy 
emlékplakettet is haza hoztak.

Tiszaalpárt képviselték Baján a polgárőreink
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Tiszaalpári mézeskalács is került a szeretetfára

2018. június 22-23-án, immáron ki-
lencedik alkalommal került megrende-
zésre Szankon a Méz és Meggyfesztivál. 

A szombati nap különlegessége volt az a 
szeretetfa, amelyre a Bács-Kiskun megyei 
települések nevével ellátott mézeskalá-
csok kerültek felhelyezésre. Az első mé-
zeskalácsot Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke helyezte el a 
fán. Településünk mézeskalács szíveit dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere 
akasztotta fel a fára. A két mézeskalácsot 
Pásztorné Halász Orsolya sütötte meg, 
majd díszítette ki településünk nevével 
és címerével. Ezek elkészítéséért Tiszaal-

pár Nagyközség Önkormányzata ezúton 
mond köszönetet!

A Népművészet Mesterétől tanulhattak kosarat fonni a táborozók
Kanalas János közel 60 éve űzi hi-

vatását, a kosárfonás mesterségét. 1999-
ben kapta meg a Népi Iparművész címet, 
majd 2014-ben a Népművészet Mestere 
címet vehette át. A sok-sok munkával töl-
tött év alatt számtalan tanítvány fordult 
meg nála. 21 éve tart kosárfonó tábort, 
amelyből 11-et településünkön szervezett 
meg. A jó hír könnyen terjed, köszönhe-
tően a Duna-Tisza közi Népművészeti 
Egyesületnek, hiszen rajtuk keresztül 
tudnak jelentkezni a pályázók. A közel 5 
napos turnus az idei esztendőben július 2 
és 6 között került megrendezésre. A tábor 
résztvevői között voltak olyanok is, akik 
ismerősként jöttek ismét községünkbe, de 
természetesen mindig vannak olyanok, 
akik újonnan szeretnék magukba szippan-
tani az ősi mesterség titkát, fortélyát.  Így 
volt, aki Pécsről, Isaszegről, Albertirsáról, 
Nagykőrösről, Dunaszekcsőről érkezett a 
faluba. Több, mint 14 felnőtt kezdte meg 
a szakmai munkát, többen még a család-
tagjaikat, gyermekeiket, kis háziállata-
ikat is magukkal hozták, hiszen jól tud-

ják, hogy az együtt töltött hét folyamán 
ők maguk is egy családként élnek. „Jani 
bácsitól” megtudtuk, hogy a tábor kez-
detekor mindenki a legnehezebb kosarat 
nézi ki magának, azonban természetesen 
a legegyszerűbb formáktól kell indulni 
ahhoz, hogy az alapok és a sikerélmények 
meglegyenek. 4-5 fajta kosarat is meg le-
het ilyenkor tanulni elkészíteni, a mes-
ter nagyon segítőkész a tanítványaival 
szemben, így akár fejenként napi 1 kosa-
rat is meg tudnak fonni a résztvevők. A 
kosárfonás mellett az érdeklődők a szal-
mafonást is kipróbálhatják Csáki Ildikó 
felügyeletével és segítségével, aki a tábor 
kezdete óta a kosárfonónk jobbkeze. A tá-
bor lakói a 8-tól 17-ig tartó munka után 
Kanalas János idegenvezetésével megis-
merkedhettek településünk nevezetessé-
geivel, a csodálatos tájjal és élővilággal. 
„Jani bácsitól” azt is megtudhattuk, hogy 
folyamatosan pályáznak egyesületével, 
amelynek köszönhetően ősszel ismét 
megrendezésre kerül az Országos Ko-
sárfonó Találkozó településünkön, amely 

már a nyolcadik lesz a rendezvény életé-
ben.  E jeles esemény a Mihály napi prog-
ramsorozat keretében fog megvalósulni, 
melynek helyszínéül a Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda fog szolgálni.

ÉVADNYITÓ ÉS MATCH BOTOS HORGÁSZVERSENY
Június 17-én az Alpári Tisza Horgász 

Egyesület által szervezett versenysoro-
zatunk keretében az elmaradt évadnyitó 
és a match-botos horgászverseny került 
megrendezésre. Az utóbbit, már második 
alkalommal szerveztük meg településün-
kön.  A külön választott két kategóriában 
35 versenyző mérte össze szerencséjét 
és tudását.  A két kategória résztvevői 
külön szakaszon versenyeztek. Az évad-
nyitó verseny kategóriában indulók a fél-
szigettől a Petőfi utcai lejáró szakaszán, 
míg a match botos kategória versenyzői a 
félsziget és strand közötti szakaszon hor-
gásztak. 
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Lassan kezdetét veszi a felkészülés
Az OTP Bank Bozsik-Programban és az 
U-19-es bajnokságban szereplő labdarúgó-
ink számára véget ért tavaszi szezon zárása.  
Június 8-án, az Árpád Művelődési Házban 
került megrendezésre az évzáró ünnepség, 
melyen a labdarúgókon kívül a szülők és 
minden érdeklődő is részt vehetett.
Mindenki kapott valamilyen díjat, de ismét 
voltak kiemelt játékosok:
U-7 - Legjobb fiú játékos: Novák Levente
U-7 - Év felfedezettje: Lingurárin Patrik
U-7 - Legjobb lány játékos: Szabó-Kupcz 
Lili 
U-9 - Legjobb fiú játékos: Fiedler Áron
U-9 - Év felfedezettje: Török Zorán
U-9 - Legjobb lány játékos: Lajos Nóra
U-11 – Legjobb fiú játékos: Tóth Szabolcs
U-11 - Év felfedezettje: Lovas Viktor
U-11 - Legjobb lány játékos: Rácz Nóra 
Brigitta
U-13 - Legjobb játékos: Hekkel Benjamin
U-13 - Év felfedezettje: László Ferenc 
U-13 - Legjobb lány játékos: Mata Dzsesz-
szika
U-19 - Év felfedezettje: Szabó Krisztián 
U-19 - Legjobb játékos: Czingel Ferenc
2017/18 - Legjobb lány játékos: Keleti Kira 
(U-9)
2017/18 - Legjobb fiú játékos: Novák Zol-
tán (U-13) 
Év kimagasló teljesítménye: Lingurárin 
Sándor (U13)  
(Dr. Patak Sándor felajánlása: 10.000-Ft 
Decathlon vásárlási utalvány) 
Év legjobb utánpótlás edzője: Bakos István 
(U19)
U9, TSNY verseny: 
III.helyezett: Lajos Nóra (10.000-Ft De-
cathlon vásárlási utalvány) 
II.helyezett: Keleti Kira (15.000-Ft Decath-
lon vásárlási utalvány) 
I.helyezett: Kutasi Marcell (Várgesztes, Vil-
lapark, 2 éjszaka, 3 nap félpanziós ellátás)  
U11, TSNY verseny:  
III.helyezett: Lajos Viktória (10.000-Ft De-
cathlon vásárlási utalvány) 
II.helyezett: Keleti Natália (15.000-Ft De-
cathlon vásárlási utalvány) 
I.helyezett: Rácz Nóra Brigitta (Várgesztes, 

Villapark, 2 éjszaka, 3 nap félpanziós ellá-
tás)
Az utánpótlás edzőink, U7- Czimer Kriszti-
án, U9- Fehér Emil, Czimer Krisztián, U11- 
Palócz Gábor, Palócz Dánie, U13- Tarjányi 
András, Kádár Tibor, U19- Bakos István

Ezúton szeretnénk megköszönni ismét a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodának, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolának, 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatá-
nak, a Tiszaalpári Sportegyesületnek, illet-
ve természetesen a szülőknek és mindazok-
nak, akik segítették a munkájukat.

Köszönet illeti a felajánlott díjakért Sza-
badszállási Mihályt.

___
U-19-es csapatunk eddig nem közölt 

eredménye: Hetényegyházi SC – TISZA-
ALPÁRI SE 1-4. Gól: Patai Ervin (3); Tóth 
Tamás

Ifjúsági csapatunk 33 megszerzett pont-
jával, a 9. helyen végzett a tabellán.

A kerettel kapcsolatos kérdésekre jú-
lius hónap tud majd választ adni, de annyi 
biztos, hogy a felkészülést már nem Bakos 
Istvánnal kezdi meg az ifjúsági csapatunk, 
mert sajnos nem tudta tovább vállalni ezt a 
feladatkört. Az új edző személye még kér-
déses.

___
Felnőtt csapatunk eddig nem közölt 

eredményei:

Hetényegyházi SC – TISZAALPÁRI 
SE 4-2. Gól: Bánfi-Antal Dávid; Nemes 
István

Felnőtt csapatunk 22 megszerzett pont-
jával, a 14. helyen zárt a tabellán.

Az ifjúsági csapathoz hasonlóan a keret-
tel kapcsolatos kérdésekre júliusban kapunk 
választ, bár előreláthatólag viszonylag nagy 
lesz a jövés-menés, ami eddig nem volt jel-
lemző.

Megkapta a támogatást az Egyesület 
arra, hogy több vidéki játékost igazoljon, a 
keret megerősítésére. 

Az Elnökség egyeztetett a jelenlegi ke-
ret tagjaival, akik közül többen még nem 
tudtak arra választ adni, hogy a Tiszaalpári 

SE színeiben folytatják-e szeretett hobbiju-
kat.

Annyit már biztosan tudunk, hogy Du-
dás Györgynek megköszönte az Elnökség 
az eddigi munkáját és türelmét, helyette 
Fütyü Illés fogja a felnőtt csapatot irányí-
tani.

A felkészülés július 19-én veszi kezde-
tét.

___
Június 23-án került megrendezésre a ha-

gyományos Egészségnap, a Sportegyesület 
szervezésében

Ez már a VIII. ilyen rendezvény volt, 
amely kispályás focival vette kezdetét.

Hét csapat részvételével zajlott le a tor-
na, körmérkőzéses rendszerben zajlott le a 
torna. I. helyezett: B-Oldal, II. helyezett: 
Kampó FC, III. helyezett: Huligánok SBC.

Párhuzamos zajlott az iskolában, Gálfi 
Mihály szervezésében a sakk-verseny.

Női és férfi kézilabda csapatunk is pá-
lyára lépett az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tornacsarnokában, a hölgyek a Ti-
szakécske csapatát fogadták, míg a férfiak 
a Bács-Kiskun megyei Kézilabda Bírók 
csapatát.

A futballpályán, aminek már elkezdő-
dött a teljes felújítása, Alpár – Tiszaújfalu 
öregfiúk labdarúgó mérkőzés zajlott.

Nem maradhatott el a 11-es rúgó ver-
seny sem, melyben gyerekek, hölgyek és 
férfiak is részt vehettek, természetesen kü-
lön-külön kategóriában.

A nap végén szkander verseny került 
megrendezésre, melyen néha jót nevettek a 
résztvevők.

Köszönjük mindazoknak, akik résztvet-
tek és segítették így abban, hogy jó hangu-
latban teljen el a nap.

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

További információt csapataink mérkő-
zéseiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:

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

Folytatás az előző oldalról.
Minden versenyen résztvevő fogott 

halat. Az előző versenyekhez képest most 
a halak aktívabbak voltak. A match botos 
kategóriában az első hely és második he-
lyezett között kb. másfél kiló, míg a má-
sodik és a harmadik helyezett között csak 
néhány deka különbség döntött. Az évad-
nyitó kategória helyezettjei 9,5, valamint 
8 és 6 kg kilogramm körül fölött fogtak 
halat. Az átlagfogás, kb. 3 kilogramm a 

versenyzők által kifogott halak összsúlya 
85 kilogramm volt. Díjazásban az első 
három helyezettek részesültek.

A verseny és mérlegelés után a hely-
színen elfogyasztásra került az ebéd, 
amely most marhapörkölt volt.  Ez után 
került sor az eredményhirdetésre.    

A résztvevőknek díjazták ezt a finom 
szerelékes versenyt, így felvetődött, hogy 
a következő évben is rendezzünk ebben a 
kategóriában versenyt.

Köszönjük a verseny lebonyolításá-
ban a közreműködők segítségét. 

A horgászverseny végeredménye: 
Match botos kategória: 1. Bugyi Sán-

dor, 2. Török Tibor, 3. Csikó Viktor
Évadnyitó kategória: 1. Faragó Fe-

renc, 2. Dora István, 3. Almási Szabó 
Árpád

Következő rendezvényünk, a Házi 
versenyünk augusztus 18-án kerül meg-
rendezésre.  Alpári Tisza HE
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Reménységeink – Gujka Kármen – a nemzetközi muay thai boksz bajnok
Gujka Kármen születése óta településün-

kön él, sokan nem is tudják, hogy a fiatal lány 
nemrégiben nemzetközi bajnokságon muay 
thai bokszban első helyezést ért el. Meg-
kértem Kárment, hogy e pár soron keresztül 
mutassa be magát, sportágát és az eddig elért 
eredményeit. 

- Kérlek, egy pár szóban mutatkozz be, 
hogy megismerhessenek a kedves olvasók! 
Jelenleg tanulsz még? Szabadidődben mit csi-
nálsz szívesen?

- Gujka Kármen vagyok, 18 éves, jelenleg 
Kiskunfélegyházán tanulok a Közgében. Sza-
badidőmben szívesen sportolok, barátaimmal 
találkozok, olvasok. 

- Mikor lépett be a versenyszerű sport az 
életedbe? Hogyan ismerkedtél meg a muay 
thai boksszal? Mit érdemes erről a sportról 
tudni?

- Mindig is szerettem volna bokszolni, de 
mivel kézilabdáztam, mindig elvetettem ezt 
az ötletet. Majd megtudtam, hogy az suliban 
folynak muay thai edzések. Gondoltam kipró-
bálom, nem veszthetek vele semmit, ekkor 
már nem kézilabdáztam és egyénileg is meg 
akartam tudni mire vagyok képes. 

Első edzésemen megismertem, hogy 
mi a különbség az ökölvívás és maga a thai 
boksz között. Muay thaiban használjuk a lá-
bunkat, térdünket és a könyökünket is. Nem 
csak bokszkesztyűt használunk, hanem más 
védőfelszereléseink is vannak (sípcsontvédő, 

könyökvédő, térdvédő, mellvédő). 
Nagyon megtetszett a sportág és szerettem 

lejárni az edzésekre a közösség miatt is. Nem 
éreztem magam teljesnek, ha ki kellett hagy-
nom egy edzést. Arra jutottam, hogy én is ver-
senyeken szeretném megcsillogtatni az eddig 
szerzett tudásom, az edzőm is beleegyezett.

Egy sportsérülés miatt, amit még kézilab-
da edzésen szereztem, azt hittem ezt az álmom 
el kell engednem. A bal térdemben elszakadt 
egy porc és majdnem az egészet ki kellett ope-
rálni, csak egy kis rész maradt. Az orvosom 
közölte velem, hogy ezt a sportot nem folytat-
hatom, keressek mást. Egy világ omlott össze 
bennem, ekkor már fél éve thai bokszoltam. 
De én nem akartam abbahagyni, így a 3 hóna-
pos kihagyás után újra ringbe szálltam. Hiszen 
már tudtam, hogy áprilisra fel kell készülnöm 
az első megmérettetésemre. 

- Milyen sikereket értél el eddig, ezek kö-
zül melyikre vagy a legbüszkébb?

Az I. Félegyházi Küzdősport Gálán mu-
tathattam meg a tudásom. A hosszú, fárasztó 
felkészülés meghozta gyümölcsét. Az első 
meccsemen sikerült győzelmet aratnom. 

Majd májusban jött egy felkérés, hogy 
indulhatok egy nemzetközi versenyen. Ter-
mészetesen én is és az edzőm is elfogadta. 
Most nagyobb figyelmet fordítottak a felké-
szülésünkre, hiszen alig maradt egy hónapunk 
júniusig.

Június 2-án nemzetközi holland bajnok-

kal küzdöttem meg és a harmadik menet után 
extra menetben megszereztem a győzelmet. 
Felemelő érzés volt, hogy megint a magasba 
lendült a kezem. Azonban, mint mindig hang-
súlyozom, ez nem jött volna létre édesanyám, 
a csapatom és az edzőim: Nagy Krisztián és 
Nagy Tibor nélkül. Köszönöm Nektek! 

- Milyen céljaid vannak a közeljövőben, a 
sportban és azon kívül?

Most már csak előre és előre. Nem szeret-
ném abbahagyni a muay thait, hiszen már az 
életem részévé vált. Újabb sikereket szeretnék 
elérni. Persze, most majd egy másfajta küzde-
lem áll előttem, az érettségi vizsga. De amint 
ezt is legyőztem újra 100%-kal vetem bele 
magam a muay thaiba.

Ezúton is gratulálunk Kármennek az ed-
dig elért eredményeihez, a továbbiakban pedig 
sok sikert kívánunk!

Nyári napközis tábor
A Tiszaalpár Árpád Fejedelem Általános 

Iskola tanulói az iskolaév befejezése után 
nyári napközis táborban vettek részt június 
25-29-ig.  Az EFOP pályázattal megvalósuló 
művészeti tábor 4. és 6. osztályos kisdiákok 
számára indult. A tábor fő arculata az érzések 
és az érzelemkifejezés a különböző művésze-
ti tevékenységeken keresztül. A testbeszéddel 
és némajátékkal való kifejezés érdeklődést 
keltett, s szívesen vettek részt a kiscsoportos 
munkákban. Fényképekből olvastak, szituáci-
ókat jelenítettek meg, beleélték magukat más 
szereplők helyzetébe, állóképeket alkottak, 
drámajátékokat játszottak.  Szívesen utánoz-
ták a kivetített képeken szereplők testtartását, 
mimikáját. Bátran mertek szerepelni, élvezték 
a számokkal való vitatkozást, a halandzsaszö-
veget, stoppos játékot, tükörjátékot, némajáté-
kot. A játékok megmozgatták a fantáziájukat, 
kreativitásukat. Figyelmesen nézték egymást, 
élvezték a mini előadásokat. 

Közös képet festettek „kézzel, lábbal”, 
majd megrajzolták egymás körvonalát és ki-
festették, barátságkendőt is színeztek bati-
kolással. Ügyesen, figyelmesen, egymásnak 
segítve készítették a színes kendőket. Örültek 
egymás sikerének, egy-egy jól sikerült minta 
elkészülése után nagy ováció volt. A kendőket 
haza is vihették, így otthon is dicséretre szá-

míthattak. A tanulók élvezték a közös munkát, 
figyeltek egymásra, egymás munkájára. Egy 
némafilm megtekintése után képregényeket 
rajzoltak páros munkában, filctoll technikával. 
Mozgóképet készítettek képsorozatok megraj-
zolásával, és egy forgó hengerbe illesztésével. 
A gyerekek ámulva nézték, ahogy a kép meg-
mozdult, s az elkészült „filmeket” büszkén 
pörgették egymásnak. 

A Tisza-parton természet utáni grafika ké-
szült. Ragyogó napsütésben sétáltunk a hely-
színre, ahol mindenki talált magának egy-egy 
szép helyet, amit lerajzolhatott. Szénnel dol-
goztak, amit sokan most próbáltak ki életükben 
először. Az új technika sikerélményhez juttatta 
a gyerekeket.  Gyorsan haladtak és különleges 
munkák születtek. A táborzáró kiállításon na-
gyon mutatósak lettek a színes háttérrel ellá-
tott szénrajzok. De volt itt hangszerbemutató, 
és fergeteges táncház is. Egész napos kirándu-
lásra mentünk Budapestre. A Láthatatlan Ki-
állítás nagy sikert aratott, s az Elevenparkban 
kedvükre kimozoghatták magukat.

A Budai vár, s a Halászbástya csodálattal 
töltötte el őket, nem győztek betelni a kilátás-
sal, a látnivalókkal. Az utolsó napon a gyere-
kek egész heti munkáiból tablókat állítottunk 
össze. 

A délutáni bemutatón, amit a szülőknek, 

barátoknak tartottunk, büszkén mutatták mű-
veiket. A táborzáró kiállítás összefoglalta a 
gyerekek és a szülők számára is azt a rengeteg 
munkát, amit a táborlakók végeztek. A drama-
tikus játékokat, jeleneteket szintén bemutattuk 
a vendégeknek. Így a Cigány ügyvédje törté-
netet némajátékkal kísérve, Maja, a méhecske 
történetét dramatizálva, A tulipánná változott 
királyfi meséjét bábjátékkal adták elő a gyere-
kek. Előadásuk nagy sikert aratott.

A tanulók jól érezték magukat, minden 
nap elégedetten távoztak, s másnap lelkesen 
fogtak a feladatokhoz. A végén emléklappal 
jutalmaztuk egész hetes aktív részvételüket. A 
tábor megvalósításában Szőke Éva, Dombiné 
Szendrei Emese, Ürmösné Csányi Éva és Dö-
mötörné Tar Margit tanárnő vett részt.
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A ROVAR- ÉS MADÁRBARÁT KERT I. rész
Itt a nyár, és sokak hobbija a kertészkedés, 

de legalábbis mindannyian szeretnénk rendezett 
udvart, mindig zöld gyepet, árnyas fákat, folya-
matosan pompázó virágoskertet a házunk köré. A 
kert tervezésekor, rendezésekor fő szempontjaink 
a saját igényeinkre irányulnak, pedig bizony a 
saját kis kertünknek is szerepe lehet a biológiai 
sokféleség megőrzésében. Miért fontos ez? Mert 
a biológiai sokféleség a Föld immunrendszere – 
minél változatosabb az élővilág, annál stabilabb, 
egészségesebb a bioszféra. Márpedig manapság 
óránként hal ki egy faj, és ennek oka az embe-
ri tevékenység. Igaz, hogy nem tehetünk sokat 
az esőerdők kipusztítása vagy a mezőgazdaság 
túlzó vegyszerhasználata ellen, de a saját kör-
nyezetünkben igenis van tennivalónk. Például a 
kertünket úgy alakítjuk, kezeljük, hogy az rajtunk 
kívül sok más élőlény – főként rovarok – számára 
kedvező élőhelyet jelentsen. A rovarok népes, de 
nem túlságosan kedvelt, sőt alábecsült csoportja 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a biológiai rend-
szerek egyensúlyában. Egy falusi gazdálkodónak 
a rovarokról a kártevők jutnak eszébe, a városi-
as életmódot folytatóknak pedig a kellemetlen, 
„undorító” lakótársak. Pedig a „kártékony” fajok 
száma szinte elhanyagolható a régiónkban előfor-
duló tízezernyi rovarfajhoz képest, amelyek vál-
tozatos megjelenésük és viselkedésük, a táplálék-
láncban, a beporzásban elfoglalt szerepük miatt 
több odafigyelést, kíméletet érdemelnének. És ha 
kertünkben vannak rovarok, egyben madárbarát-
nak is nevezhetjük, ugye?

Jöjjön tehát néhány tipp, hogy saját kertünk-

ben mit tehetünk a biológiai sokféleség megőrzé-
sében.

Virág és virág között hatalmas különbség van 
egy rovar szemszögéből. Részesítsük előnyben 
azokat a lágyszárú- és cserjefajokat, melyek nem 
egyszerűen csak szépek, de sok nektárt és virág-
port termelnek, így fontos táplálékforrást biztosí-
tanak a lepkéknek és egyéb beporzó rovaroknak. 
Más fajok a madaraknak kínálhatnak téli elesé-
get. Ilyen madár- és rovarbarát fajok a teljesség 
igénye nélkül: nyáriorgona, kékszakáll, loncok, 
fagyal, madárbirs, díszdohány, lángvirág, izsóp, 
őszirózsák, orbáncfű, levendula, méhbalzsam stb.

Ha eleve szárazságtűrő fajokat választunk, 
akkor kevés öntözés mellett is virulni fog a ker-
tünk. Ez nemcsak környezetbarát megoldás, de 
sok pénzkiadástól és munkától kímélhetjük meg 
magunkat. Ilyen növények a levendula, zsálya, cit-
romfű, cipruska, macskamenta, menyecskeszem, 
fátyolvirág, cickafark, varjúháj, madárhúr, rózsa, 
kutyatejfélék, csenkeszek, árvalányhajak. Ha a 
talajt mulccsal takarjuk, tovább megtartja a ned-
vességet, és kevesebbet kell locsolnunk.

Sokan vannak, akiknek az egy fűfajból álló 
pázsit a tetszetős, így nem kímélve vizet, energiát, 
vegyszert ezeknek az ökológiai szempontból na-
gyon kevéssé értékes, mesterséges rendszereknek 
a fenntartására törekszenek. Pedig egy változatos, 
természetszerű gyep számos állatnak nyújt ott-
hont, nem mellesleg kevesebb időt, pénzt igényel 
a fenntartása. Az „elhanyagolt” füves területek az 
átlagember szemszögéből fűből és gyomokból 
állnak. Pedig a „gyomok” sok állatfajnak jelen-

tenek táplálékot (viráguk a beporzóknak, magjuk 
a madaraknak, különösen a téli táplálékhiány 
idején) és búvóhelyet (pl. pókok és rovarok át-
telelésében játszanak szerepet). Mi, emberek is 
hasznukat láthatjuk, hisz sok gyomfajunk egyben 
gyógynövény is, ami kincset ér annak, aki tudja, 
mire és hogyan használja. A rettegett parlagfű 
megjelenésétől nem kell tartanunk, mert – ahogy 
neve is mutatja – olyan területeken jelenik meg, 
ahol bolygatott talajt talál, egy „beállt” gyepbe 
nem tud betörni. Bár a gyomfaj megjelölés arra 
utal, hogy úton-útfélen nőnek és kiirthatatlanok, 
a ma elterjedt gyepkezelési gyakorlat miatt egy 
évtizeden belül utolérhetjük a „fejlett Nyugatot”, 
ahol már gyomnövények is alig vannak (hazánk-
ban is elindult ez a folyamat, gondoljunk a védett 
konkolyra, vagy a ritkuló búzavirágra). 

Hogyan kezeljük hát a gyepünket úgy, hogy 
nekünk is tetszetős legyen, de egyben a rovaro-
kat is csalogassa? Ne kezdjük el túl korán a fű-
nyírást – a kora tavaszi kis gyomfajok (pl. piros 
árvacsalán) létfontosságúak az áttelelő beporzók 
(méhek, poszméhek, lepkék) túlélése szempont-
jából gazdag nektárforrást biztosítva számukra. 
De problémás a túl gyakran és túl alacsony tarló-
magassággal végzett gépi kaszálás is, amely főleg 
a nyári aszályok idején a gyep kiszáradásához, 
elszegényedéséhez vezet. Legyen a kert félreeső 
sarkában egy kis folt, ahol ritkábban nyírjuk a fü-
vet, így a növények magot hozhatnak, a rovarok 
búvó- és táplálkozóhelyet találhatnak, és ahonnan 
a kezelt gyeprészeket újra belakhatják. 

folyt. köv. Bártol Réka

„Régi korok mesterségeinek megismerése Székelyföldön”
Ezt a címet viselte a Határtalanul 17-01-2017- 

00539 számú pályázat keretében megvalósított, he-
tedik osztályosok számára kiírt tanulmányi kirán-
dulás, melyen 44 diák vett részt Erdélyben, 2018. 
június 5-9. között, 2 639 100 Ft-os támogatás segít-
ségével.  Négy pedagógus valósította meg a prog-
ramot: Deák Lajosné, Szőke Éva osztályfőnökök, 
valamint Suba Jánosné és Dömötörné Tar Margit.

A pályázat előkészületének időszakában iro-
dalom, történelem, földrajz, ének és informatika 
órákon tanultak a gyerekek a meglátogatandó tá-
jegységnek a történelméről, irodalmáról. Készítet-
tek power point bemutatót, valamint rajzokat az 
olvasott legendákhoz.  Erdélyről szóló vetélkedőn 
vettek részt, ahol csapatokban mérték össze tudá-
sukat. Szőke Éva tanárnő power point bemutatót 
készített a gyerekeknek a kirándulás helyszíneiről, 
valamint Kossuth - nótákat és a székely himnuszt 
is megtanulták a diákok. Suba Jánosné és Dömö-
törné Tar Margit tanárnők a városokról készítettek 
rövid ismertetőket, melyeket a tanulók felolvastak 
a buszon mielőtt egy-egy erdélyi nevezetességet 
megtekintettünk volna, illetve bemutatkozó műsor-
ra készítették fel a gyerekeket.

Az igen korai indulás után már az első napon 
is gazdag programban volt részünk.   Feljutottunk 
Déva várába, ahol felidéztük Kőmíves Kelemenné 
balladáját. Fehéregyházán megkoszorúztuk „Petőfi 
sírját”, elszavaltuk a Nemzeti dalt, Székelykeresz-
túron megnéztük a „Petőfi körtefát” is, ahol a költő 

utolsó versét írta, majd Segesvárra látogattunk. Este 
elfoglaltuk a csodálatos szálláshelyeket a vendéglá-
tó családoknál. 

Másnap Korondon a taplókészítés, a korongo-
zás, valamint fazekas mesterség rejtelmeibe nyer-
tünk betekintést, és egyben ki is próbáltuk azt.  

Harmadik napon a gyergyóújfalui Elekes 
Vencel Általános Iskolát látogattuk meg. Rövid 
műsorral kedveskedtünk az ottani diákoknak és 
pedagógusoknak. Ajándékba adtunk a gyerekek-
nek egy szélforgót Tiszaalpár nevezetességeivel, és 
természetesen a csoki sem maradhatott el.  A nap 
többi részét túrázással töltöttük Simon László bar-
langász vezetésével. A Súgó-barlang cseppköveit, a 
Békás-szoros szikláit, a Gyilkos-tó megkövesedett 
fáit csodáltuk meg. Este Gyergyóújfaluban, a helyi 
Katorzsa Népi Táncegyüttes tagjai által szervezett 
táncházban fergeteges táncokat tanultunk. 

Negyedik napon a rönkház-készítés rejtelmei-
be vezetett be minket Ferenczi Attila. A legizgal-
masabb kalandunk következett, 
hiszen Parajdra, a sóbányába lá-
togattunk el. A bányabusszal 10 
percig mentünk lefelé, utána elké-
pesztő mennyiségű lépcsőfokok 
megmászása következett. Majd 
elénk tárult a fantasztikus lát-
vány: a 40- 45 méter magas sófa-
lak, a sziklatemplom, a gyógyulni 
vágyó betegek pihenőhelye, a 

játékok, az üzletek és a kalandpark, ami sokunkat 
próbára tett. A nap zárásaként a Medve-tóhoz is el-
látogattunk.

 Az ötödik napon a Bucsin-tetőn jártunk, ahol 
búcsút intettünk Erdélynek. Hazafelé megálltunk 
Kolozsvárott, ahol Hunyadi Mátyásra emlékeztünk 
a szülőháza meglátogatása során. Nagyszalontán a 
Csonka- toronyban Arany Jánosról szóló kiállítást 
tekintettük meg. A Király-hágón még egyszer gyö-
nyörködtünk a csodás panorámában. 

Hazaérkezvén diáktársaiknak és a szülőknek is 
nagy sikerrel mutattuk be műsorunkat, az elkészült 
power point bemutatót és a képeket. 

Felejthetetlen élmény volt számunkra ez az öt 
nap! Köszönjük a lehetőséget, és kívánjuk mások-
nak is, hogy részesei lehessenek ennek a pályázat-
nak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítő 
szülő támogatását az ajándékcsomagok készítésé-
hez. Deák Lajosné
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A KÖNYVTÁR
LEGÚJABB KÖNYVEI

John Flanagan: Észak varázslója (A vadon-
járó tanítványa 5.), Rachel Gibson: Az én 
pasim, Harsányi Ágnes (szerk.): Mesebe-
széd, Lajos Mari: 99 csirke- és pulykaétel, 
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. 
században, Pap Kata: Számolós könyv ki-
csiknek, Roberto Pavanello: A berozsdáso-
dott lovag, Tasmina Perry: Ház medencével
Tasmina Perry: A lánykérés, Julia Quinn: Ma 
éjjel táncolnék, Daniel J. Siegel: Okostojás

Figyelem! A könyvtár telefonszáma meg-
változott: 76/789-963 lett.

Egy temetés margójára
A temetőbe igyekeztünk, biztosan sokan 

lesznek, hiszen olyan ember távozik, akit 
ismertek, becsültek. A falunkban született, 
majd ’82 év telt el.  Néhány éve elköltözött, 
nem jószántából ment el. Az alpári iskolában 
nevelt szépre, jóra, értő szavaitól vált külön-
legessé az irodalom óra. Nem volt könnyű 
sorsa, de mégis jól vizsgázott, a közösség 
az életében nagy szerepet játszott. Értékelve 
aztán az odaadását kitüntették, mint Alpár 
díszpolgárát. A végső búcsúszó úgy hagyta 

el ajkát, haza vágyott, itthon alhassa majd az 
örök álmát. Az utolsó Isten hozzád szomorú, 
de bántó, hisz nem hangzott el Róla semmi 
méltató szó. Sem a kortársai, sem az iskolája, 
mint ha nem is lett volna a falu díszpolgára. 
Nem kellett volna hosszú, harsány beszéd, 
csak pár szóval elismerni, szívvel-lélekkel 
élt. 

Drága Piroska néni, csendes legyen álma, 
emlékét őrizzük a szívünkbe zárva!
2018.06.15. Volt tanítványa: Szabóné Panni

Köszönetnyilvánítás
Kiss Imre és felesége ezúton mondanak köszönetet dr. Vancsura István polgármester úr-
nak, dr. Vancsura Zoltánnak és nejének, illetve Kálmán Pálnak és Boros Jánosnak a 2018. 
június 15-én, Szőke Antalné Magyar Piroska temetésén részükre nyújtott színvonalas el-
sősegély nyújtásért.
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AKCIÓS ÁRON

ereszcsatornázás,
bádogozás 5 év garanciával!

Telefon: 
0620/9231-719

Könyvelőt keresek
Tiszaalpártól 15 km-re
lévő könyvelő irodába.
Telefon: 30/621-7620
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In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 76/789-963
Bársony István polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben.
Ahirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadó
semmilyenanyagi, jogi felelősséget nemvállal.Kéziratokat nemőrzünkmegés
nemküldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Lövei József /tel: 06 70 429 9146/ 
épületbádogozási munkákat vállalok! 
Számlát tudok adni az elvégzett munkák-
ról, anyagról!

* Tiszaalpár, Budai Nagy A. u. 64. sz. 
alatti családi ház eladó. Érd.: 06/76/424-
020

* Sürgősen keresek eladó minél kisebb 
házat Tiszaalpáron. Tel.: 06/20/396-3480

* Összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 30/57-53-036

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádo-
gozás 5 év garanciával! Érd: 20/923-1719.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen 
G. u. 47. szám alatt. Tel.: 20/227-23-24.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen 
G. u. 17. szám alatt. Tel.: 06/20-592-44-
06.

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

* 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 éveseknek 
való eladók. Tel.: 31/31-127-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 

184x174x58 méretű, jó állapotban. Érd.: 
76/656-970.

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, 
kihúzható (alvásra is használható) kanapé 
fél éves garanciával eladó! Ár: megegye-
zés szerint. Tel.: 30/477-6020.

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

* 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. Pin-
tér Mihály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház Dam-
janich utca 2 szám alatt. Az épületben 5 
helyiség található emellett külső konyha, 
garázs és disznóól is van az épülethez. Az 
irányár megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni:70/361-53-77

* Régi építésű összkomfortos családi 
ház, nagy telken az Ady Endre utca 49. 
szám alatt eladó. Irányár: 5 000 000,-Ft 
06-30/710-19-98

* Eladó Metabo Flex 2000 W-os új 
állapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 
30.000,-Ft. Érd.: 30/601-0608

* 400 literes hűtő láda olcsón eladó. 
Érd.: 06-30 / 428-36-14

* Ház eladó! Központhoz nagyon kö-
zel. 3 szobás, konvektoros. Érd.: 06-30 / 
428-36-14

Akiket nagyon vártunk: 
Szikora Nikolett Léna (Anyja 
neve: Mizsei Mónika), Kár-
páti-Sinkó Csenge (Sinkó Haj-
nalka), Barna Zsolt Dominik 
(Somogyi Mónika), Dósa Le-
vente (Juhász Alexandra), Gyu-
lai Nándor (Bársony Mónika), 
Kovács Kristóf (Berkes Ani-
ta), Almási-Szabó Máté (Ku-
rali Eszter), Keleti Benjamin 
(Mohácsi Annamária), Czapek 
Zsófi (Czapek Júlia)

Akik házasságot kötöttek: 
Kálmán Róbert és Bartucz An-
namária (06.02.), Demeter Pál 
Attila és Ajtai Gizella (06.16.), 

Gábor Mihály Lehel és Miklós 
Zsuzsanna Rozália (06.16.), 
Hürkecz Róbert és Cseh Erika 
Mária (06.16), Száraz Csaba és 
Erki Laura (06.16.), Malicsek 
János és Szabó Szilvia (06.22.)

Akiktől búcsúztunk: id. 
Bartók János (1950), Győri 
Györgyné Bársony Mária 
(1926), Vámos Lajos (1964), 
Németh Pál (1942), Czmarkó 
Lajos István (1933), Ajtai Tibor 
(1990), Magyar Dezső (1928), 
Papp Veronika (1936), Deme-
ter Józsefné Kenderesi Teré-
zia (1957), Kecskeméti Imre 
(1954)

Anyakönyvi hírek
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FELHÍVÁS 
a VII. „Fürge Ujjak” kézimunka és kézműves nemzetközi kiállításra a 

Tiszaalpári Napok rendezvénysorozat keretében! 

A kiállítás helyszíne:  

Árpád Művelődési Ház, 6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 2 

A kiállítás megnyitójának időpontja: 

2018. augusztus 17. 

16 óra. 

A kiállításra szeretettel várjuk azon kedves alkotók jelentkezését, akik be 
szeretnék mutatni alkotásaikat, munkáikat az érdeklődőknek! 

A kiállításra az alábbi technikákkal készült alkotásokat várjuk: 

patchwork, dekupázs, paverpol (textilszobrászat), szalaghímzés, horgolás – 
kötés – hímzés, festmények – rajzok, ékszerkészítés, valamint a gyöngyből, 
textilből, fából, üvegből, vesszőből, szalmából, stb. anyagokból készített 

munkákat. 

Jelentkezési határidő: 

2018. augusztus 5. 

Jelentkezni lehet Török Józsefnénél, a 0630/957-3594-es, valamint a 
0670/3653357-es telefonszámokon. 

A rendezvény támogatója Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzata. 

 

 
 FELHÍVÁS! 

 
 
 

2018. augusztus 20-án 8-14 óráig az Alpári-holtág szabad strandján 
sárkányhajó verseny, valamint csirkepörkölt főzőverseny kerül 

megrendezésre. 

A sárkányhajó verseny 2 db 20 fős, jól felszerelt (evezőlapát, 
mentőmellény, kormányos) hajóval fog zajlani. 

A versenyhez várjuk cégek, intézmények, egyesületek, baráti 
társaságok női, férfi vagy vegyes csapatainak nevezését. 

Jelentkezni lehet 2018. augusztus 17-ig Kádár Ákosnál a 
0630/501-7466-os telefonszámon, valamint Kerekes Andrásnál                   

a 0670/442-3155-ös telefonszámon. 

INGYENES

FOGLALKOZÁSSOROZAT INDUL A
”DIGITALIZÁCIÓ AZ AKTÍV IDŐSEKÉRT”

 PROGRAM KERETÉBEN 
TISZAALPÁRON

65. életévüket betöltött személyek számára.
A program célja a mindennapokat segítő in-

formatikai tudás átadása.
Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 
alkalommal sajátíthatja el az informatikai 

ismereteket. 
Helyszín: Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 

és Iskolai Könyvtár
      6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a könyv-
tárban személyesen, vagy

T: 06/30/193-3101
E-mail: sztildi@gmail.com


