
Településünkön nagy múltja van az 
őszi szüreti felvonulásnak és az azt követő 
bálnak. Az évek alatt azonban sok-sok 
szervezői kézben fordult már meg a ren-
dezvény. Az idei évben az önkormány-
zat és a Tiszaalpári Lovas Egyesület 
együttes erővel vállalta fel az esemény 
lebonyolítását. Ennek köszönhetően rég 
nem tapasztalt létszámmal képviseltet-
ték magukat a fogatok az október 20-i 
mulatságon.

Szombaton dél körül már megérkez-
tek az első fogatok a helyi lovas pályára, 
ahol a csőszpárok pogácsával kínálták 
a várakozókat. Miután mindenki 
elfoglalta a helyét, dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd kezdetét vette 
a felvonulás. Ennek zavartalan leb-
onyolításában a helyi polgárőrség és a 
szomszéd településről, Lakitelekről 
érkezett lovascsoport tagjai is segédkez-
tek, akik a menet áthaladását biztosították 
külterületen és a falu utcáin is.    

A felvonulás élén a Bársony 
Lovasudvar csikósai meneteltek, akiket 
nem kevesebb, mint 19 lovasfogat köve-
tett. A település lakói nagy örömmel 
és érdeklődéssel fogadták őket, sokan 
fejbiccentéssel, mások hangos üdvrival-
gással köszöntötték őket. A fogatok élén 
a település intézményének vezetői mellett 
a bírópár: Csernák Zsolt és felesége, 
valamint a kisbíró: Ceglédi László 

foglalt helyet. Őket követte a zenekar, a 
csőszpárok, valamint az elmaradhatatlan 
jelmezbe bújtatott alakoskodó és annak 
kukoricából készített kocsija is. Egy-
egy fogat mellett lóháton, díszes magyar 
ruhába bújt legények és leányok is fel-
feltűntek.

A lovas kocsisor először a Katolikus 
Szeretetszolgálat PAX Otthonába vette az 
irányt, ahol az idősek már nagyon várták 
az ünneplőket. Mellettük a Tavirózsa 
Nyugdíjas Otthon és a Gondozási 
Központ lakói is izgatottan fogadták a 
csőszpárokat és a Jövőnkért AMI tánco-
sait. A településen meglátogatták még a 
Fricska Fogadót, a Kis Bakter kocsmát és 

a Tiszatáj Vendéglőt is, e helyeken szintén 
kisebb tömeg verődött össze azért, hogy 
megtekinthesse a hagyományőrzőket. 
Minden megállónál étellel és itallal látták 
vendégül a felvonulókat. 

A programot vacsora és a hajnalig 
tartó mulatság követte a Művelődési 
Házban.

Nagy volt az érdeklődés a szüreti felvonuláson
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2018. október 14-én megnyílt 
településünk legújabb intézménye, a 
Tulipán és Pillangó Családi Bölcsöde. 
Kapás Alida Éva vezető egyik régi álma 
valósult meg ezzel, amelyet önerőből 
valósított meg. A megnyitón Kiss Mária, 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
vezetője is felszólalt, aki örömét fejezte 
ki, hogy a régi óvodaként szolgáló 
helyszín ismét olyan funkciót nyújt be, 
amely középpontjában a gyerekek vannak.  

Emellett a gyermekek részére is készültek 
a szervezők, hiszen egy bohóc fogadta 
őket. Mesét mondott még Csernák Emese 
is, továbbá különleges hangszerbemutatót 
is megtekinthettek az érdeklődők. 
Kapás Alida Éva, az intézmény vezetője 
fontosnak tartja, hogy a Bölcsöde ne csak 
a gyermekeké, hanem a szülőké is legyen. 
Egy olyan színtérré téve azt, ahol a szülők 
lelkitámaszt tudnak egymást nyújtani, 
élményeiket, tapasztalataikat, problémáikat 

meg tudják beszélni. A nyílt héten is sok 
érdeklődő kereste fel az intézményt. A 
vezető arról is tájékoztatta lapunkat, hogy 
mindenkit szeretettel várnak programjaikra, 
ahol a gyermekeknek szüleikkel együtt 
lehetősége nyílik a kreatív együttlétre. Így 
decemberben lesz Mikulás és karácsonyi 
program is. A tél közeledtével egyelőre 
benti programokkal, de a későbbiekben 
kültéri rendezvényekkel is várják majd az 
érdeklődőket.

Megnyitotta kapuit a Tulipán és Pillangó Családi Bölcsöde



Október 29-e jeles nap volt a tiszaalpári 
PAX Otthon lakóinak és dolgozóinak 
életében, ugyanis az intézmény egyik 
lakója, Virág Rózsa e napon töltötte be 
100. életévét. Ez alkalomból az otthon 
munkatársai előbb szentmisével, majd egy 
kisebb ünnepséggel is kedveskedtek Rózsika 
néninek és családjának.

 A születésnapi rendezvényen először az 
intézmény vezetője, Baranyi Éva köszöntötte 
az egybegyűlteket, aki beszédében felidézte 
Rózsika néni eddigi életútját. Ezt követően 
az intézmény dolgozói és lakói adhatták 
át gratulációjukat az ünnepeltnek. A 
születésnapi torta elfogyasztása után dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere 
virágcsokorral köszöntötte a település 
százéves lakóját, majd Mészárosné dr. 
Borvák Erzsébet aljegyző az Orbán 
Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott 
emléklapot adta át az ünnepeltnek.

Virág Rózsa 1918. október 29-én 
született Tiszakürtön. Földműves családból 
származik, édesapja Virág János, édesanyja 

Tárkány Vera volt. A családban a 7 gyermek 
közül Rózsika néni volt az ötödik. 7 éves 
korában kezdte el a priblaki iskolát, ahol 
kitűnő eredménnyel végezte el a hat elemi 
és a három gazdasági-háztartási ismétlő 
osztályt. Felnőttként 6 testvérével együtt 
szülei szántóföldjén és a szőlőjükben 
dolgozott. Majd jöttek a háborús évek, annak 
borzalmaival, rettegéseivel, szegénységeivel, 
szörnyűségeivel, bujdosásaival együtt.

1946 szeptembere jól megmaradt 
emlékezetében, mert a három éve halottnak 
hitt bátyja ekkor tért haza az orosz 
hadifogságból. Hatalmas volt az öröm a 
családban. Később testvérei saját családot 
alapítottak, így már csak Mária nővérével 
maradtak a szülői házban. 1951-ben a 
cserkei tanács elnöke felkérte, hogy vállalja 
el a helyi napközi otthon vezetését. Ebben 
az időben kezdte el az általános iskola 7-8-
ik osztályát, amit kitűnő eredménnyel be is 
fejezett. 1953-ban a tanács gyermekgondozói 
tanfolyamra küldte, aminek az elvégzése 
után maradt a szakmában, hiszen 1973-

ig gyermekgondozóként dolgozott. Ekkor 
ment nyugdíjba, ami után idős szüleivel 
és Mária nevű beteg testvérével élt együtt. 
Édesapja 1975. augusztus 17-én hunyt el, 
1978. december 30-án édesanyja is örök 
nyugalomra tért. Így ketten maradtak a 
szülői házban Máriával.

Veronika nevű nővére 1952-ben, a 
halálos ágyán bízta rá 11 éves fia nevelését, 
iskoláztatását. A kisfiú ezután a családdal 
lakott, amikor nem volt kollégiumban. Az 
unokaöccse feleségével és családjával együtt 
lett a gyámolítója. 1993-ban nagyon beteg 
lett Rózsika néni és ekkor úgy döntött, hogy 
nővérével együtt beköltözik a Katolikus 
Szeretetszolgálat tiszaalpári Pax Otthonába. 
Ennek most lesz negyed évszázada november 
25-én. Testvére már sajnos nem él.

Rózsika néni aktív negyed évszázadot 
tudhat maga mögött az otthonban, korábban 
a Tevékeny Élet Fesztiválok rendszeres 
fellépője volt. Bár nagyothallása miatt kissé 
nehezen kommunikál, szellemileg ma is 
friss.
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Egy évszázad, egy életút

2018. október 25-én, otthonában kö-
szöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Bartucz Józsefet dr. Menyhárt Anett jegyző 
asszony. Ezen alkalomból egy, a miniszter-
elnök aláírásával ellátott emléklap is át-
adásra került az ünnepelt részére. Bartucz 
József 1928. október 8-án született Tisza-
újfalun. Az általános iskola elvégzése után 
az Alpári Seregi Rudolf kerékpárműsze-
rész mesternél lett tanuló 1941-től-1944-
ig. A szakma megszerzése után felment a 
jobb megélhetés reményében Budapestre, 
majd ott a Ganz Műveknél helyezkedett 
el. Budapesten ismerkedett meg az alpá-
ri származású Varga Ilonával, majd rövid 
ismeretség után 1955. április 30-án össze-
házasodtak. Már 63 éve házasok. Először 
külön albérletben laktak Budapesten, majd 
később egy albérletbe tudtak költözni. A 

megismerkedésük után későbbi feleségét 
is segítette abban, hogy a Ganz Műveknél 
kapjon munkát, így 32 évig egy munkahe-
lyen dolgoztak. Bartucz József 38 ledolgo-

zott év után jött el a vállalattól nyugdíjba 
1988-ban. Nyugdíjba vonulása után visz-
szaköltöztek feleségével Tiszaalpárra fele-
sége szülői házába, s az óta is itt élnek.

90 éves lakosunkat köszöntötték
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Pályaorientációs nap
Idén második alkalommal tartottunk 

Pályaorientációs napot a Tiszaalpári Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában. Fon-
tosnak tartjuk, hogy minden életkorban a 
korosztálynak megfelelően készítsük fel a 
gyerekeket a felnőtt életre, a továbbtanu-
lásra. Ezért alsó és felső tagozatban igye-
keztünk más-más módon, de tartalmas 
programokat kínálni a gyerekeknek.

Felső tagozatos tanulóinknak be 
szerettük volna mutatni a választható 
szakmákat, hogy azok ismeretében fel-
készülten, felelősségteljesen tervezhes-
sék a jövőjüket. A környező szakképző 
intézmények elfogadták meghívásunkat, 
és segítettek abban, hogy tanulóink rend-
hagyó, élménydús, interaktív foglalkozá-
sok keretében megismerhessék az intéz-
ményekben tanulható szakmák egy részét 
közelebbről is. Kipróbálhatták a hegesz-
tést, forgácsolást, festést, burkolást, fala-
zást; csiszoltak, gyalultak, csomagoltak, 
varrtak, mézeskalácsot díszítettek, pin-
cérkedtek, terítettek, ismerkedtek a tevé-
kenységekkel; megismerhették a fodrász, 
szociális gondozó, vadász, közgazdász, 
informatikus munkáját.

Csak köszönni tudjuk a színvonalas, 
ötletes és igényesen előkészített munkáját 

a középiskolák képviselőinek, diákjainak, 
amellyel segítették tanulóink pályavá-
lasztását, és páratlan élményekhez juttat-
ták őket. 

A kicsiket komplex pályaorientációs 
programmal vártuk. Interaktív formában 
ismertettük meg a gyerekeket ősi mester-
ségekkel a gombkötő, kovács, téglakészí-
tő, szűcs, aranyműves, szatócs, csipkeve-
rő munkájával, illetve szülők bevonásával 
olyan divatos szakmákba is betekinthet-
tek, mint a fodrász, műkörmös. Kézmű-

ves foglalkozás keretében a kicsik a szö-
vés, a nemezelés, varrás, gyöngyfűzés 
és agyagozás műveletét sajátíthatták el. 
A nap utolsó órájában bekapcsolódtak a 
felső tagozatosok programjába, mely so-
rán a lovas és rendvédelmi bemutató után 
számtalan érdekes szakmát csodálhattak 
meg. 

Bízunk benne, hogy a folytatás nem 
marad el a későbbiekben sem, s sikerül 
megkönnyíteni gyermekeinknek ezt a ne-
héz döntést. 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Pax Otthonban jártunk
„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

Zsoldos Imre

2018. október 10-én szerdán, 13:30 
perckor a Pax idősek otthonában jártunk. 
Fantasztikus légkör fogadott bennünket.  
Iskolánk 3. a osztályos tanulói felkérést 
kaptak, hogy  a Mihály napi tekerőlantos 
találkozón előadott táncunkkal örvendez-
tessék meg az idősek otthonában lakókat. 
Örömmel és nagy lelkesedéssel vetettük 
bele magunkat az újabb kihívásba. A gye-
rekek izgatottan várták a sorukat, hogy 
produkciójukkal bearanyozzák az idősek 
mindennapjait.  Szívünk összes szereteté-
vel, tánccal, énekkel ajándékoztuk meg az 
ott élőket. Szeretnénk innen is gratulálni 
az ott dolgozóknak, mert az a sok mosoly 
és vidámság, amit árasztanak magukból, 
az feltölti melegséggel az egész helyet, és 
ebből mi is sokat kaptunk. A műsor zá-

rásaként a szépkorúak bekapcsolódtak az 
éneklésbe, a végén még a táncoslábúak is 
megmutathatták tudásukat.  A gyerekek 
körjátékokkal csábították maguk közé 
a szórakozni vágyó sokaságot. Alkalom 
nyílt a hegedű kipróbálására, sokan meg 
is szólaltatták e remek hangszert. Szíve-
sen maradtunk volna még, hiszen nagyon 
otthonosan éreztük magunkat.

Az otthon dolgozói étellel, itallal ju-
talmazták a remek előadásunkat. Köszön-
jük szépen a meleg fogadtatást. 

Bízunk benne, hogy máskor is ellá-
togathatunk, jó volt több generációt is 
együtt látni ezen az alkalmon, csodálatos 
nap volt.

Somodi Ida és
Kozmáné László Zsuzsanna
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
felsős tanulóiként (9 osztályból 160 tanuló) 
tanulmányi kiránduláson jártunk az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban az Ár-
pád-nap és Sport-nap alkalmából 2018. szep-
tember 28-án 16 pedagógus kíséretében.

Reggel az iskolaudvaron gyülekeztünk, 
majd négy busszal utaztunk Ópusztaszerre. 
Minden osztálynak egyéni menetterve volta 
erre a napra. 10 órától kezdődtek a foglakozá-
sok és 15:30-ig tartottak. Mindenki megtekin-
tette a Magyarok bejövetele című impozáns 
alkotást, amelyet Feszty Árpád és kollégái 
festettek. Valamennyien voltunk a Magyar-
ország történelme című 3 D-s filmvetítésen, 
ahol a Budai vár történetével és a magyarság 
sorsdöntő eseményeinek átfogó bemutatásá-
val is megismerkedhettünk. És közösen részt 
vettünk a honfoglalás-kori lovasbemutatón, 
amely végén örömmel simogatták meg a lova-
kat a kisebb gyerekek.

Az emlékparkban minden osztály előre 
megigényelt múzeumpedagógiai foglalkozá-
son járt, voltak akik régészkedtek, míg mások 
nyilakkal lövöldözhettek, ősi fegyvereket, 
eszközöket ismerhettek meg, vagy éppen bőr-
ből karkötőket, nyakszíjakat készíthettek.

Megtekintettük a feltárt monostor romjait, 
a szeri harangot, a skanzen épületeit. Megis-
mertük Anonymus krónikájának egy részletét, 
Árpád fejedelem nagyszerű törvénykezését. 

Legtöbben a malomban és a régifajta édessé-
geket árusító szatócsboltban álltak sorba egy 
kis helyi élményért. De a Csete jurták kiállí-
tásai, a szegedi árvízi és hajós kiállítás emlé-
kei is több csoportot vonzottak. Sok ismeretet 
gyűjtöttünk népünkről, őseink történelméről, 
szokásairól, a népi életformáról, építészeti 
emlékekről, a régi életmódról, foglalkozások-
ról. Voltunk egy múlt századbeli iskolában, 
kipróbáltuk az iskolaudvar egykori játékait, 
tekéztünk, gólyalábakon jártunk.

Vidáman és fáradtan tértünk haza a hasz-

nos kirándulásból, jól éreztük magunkat a cso-
dálatos napsütéses napon.

A tanulmányi nap programjához nagyon 
sok segítséget kaptunk, amelyet mindenkinek 
hálásan köszönünk! Köszönjük a segítséget 
Tiszaalpár Nagyközség Polgármesterének és 
Képviselő-testületének, a Hivatal dolgozói-
nak, a Pejtsik Alapítvány kuratóriumának, a 
Szülői Munkaközösségnek és vezetőjének, 
az Ópusztaszeri Emlékpark vezetőségének és 
munkatársainak, a Süveges és Kupeczki Bu-
szirodáknak.

Ópusztaszeri kirándulás

Halottak napja: november 2. Rajzos siker
A Kiskunfélegyházi 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium rajzpályázatot hir-
detett „Istálló kiállítás” címmel. 
Három témakörből lehetett válasz-
tani: Házi kedvenceink, Barátom a 
ló, és Környezetvédelem.

Felsős diákjaink mindhárom 
témakörben indultak, és nagy 
örömünkre 3 dobogós hellyel jutal-
mazták alkotásaikat. 

Kovács Barbara 5.c III. díj
Skultéti Vanda 7.b  I. díj
Deák Fanni 8.b I. díj

Nyereményüket 2018. 

10. 06-án, szombaton a IV. 
Mezgé pikniken adták át 
Kiskunfélegyházán. 

A lovas, gasztro- és családi 
napon a díjátadón kívül számos 
érdekes programon vehet-
tünk részt, láthattunk díjlovagló 
versenyt, mezőgazdasági gép-
kiállítást, néptánc bemutatót.  

A kézműves kiállításon és 
vásáron többek között finom sajto-
kat, mézet, lekvárokat kóstolhat-
tunk. 

Köszönjük a pályázó 
gyerekeknek a rajzokat és grat-
ulálunk a díjazottaknak. 

Szőke Éva

A halottak napja keresztény 
ünnep az elhunyt, de az üdvös-
séget még el nem nyert, a tisztí-
tótűzben lévő hívekért. A kato-
likusok november 2-án tartják. 
Ezen a napon sokan gyertyát, 
mécsest gyújtanak elhunyt sze-
retteik emlékére, és felkeresik a 
temetőkben hozzátartozóik sírját. 
Magyarországon a halottak napja 
fokozatosan vált a katolikus egy-
ház ünnepnapjából – általános, 
felekezetektől független – az el-
hunytakról való megemlékezés 
napjává.

Kosztolányi Dezső: Halottak

Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább. 
Futók között titokzatos megállók. 
A mély, sötét vízekbe néma, lassú 
hálók. 
Képek, 
már megmeredtek és örökre 
szépek.

Iskolánk tanulói Suba János-
né intézményvezető-helyettes 
vezetésével megemlékeztek isko-
lánk volt tanárairól, dolgozóiról, 
elhelyezve sírjukon a kegyelet 
koszorúit.
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„Hogy a fa magasra nőjjön, a levelek 
mindig visszatérnek a gyökerekhez.” (kínai 
közmondás)

Hál Istennek ti is így gondoltátok. Visz-
szajöttetek a gyökerekhez, hogy találkozza-
tok.

Dolgos Kati már tavasszal hozzálátott 
a szervezéshez, s besegített neki Kuthy 
Bea és „külföldre szakadt”, de gyökereihez 
sűrűn visszatérő s helyben is lakó Bodor 
Laci. Kati az örök ifjúság megtestesítője 
szervezett, rendezett, hívogatott, s végül is 
a sok-sok szervezés meghozta eredményét. 
Október 19-én, pénteki napon a Tiszatáj 
Vendéglőben szépen terített asztal várta az 
érkezőket. Horti Sándor és felesége Saci-
ka, s én jómagam is hivatalos voltam erre 
a kedves találkozóra. Bodor Laci volt a 
„sofőr”, aki sokunkat odavitt a Tiszatájhoz. 

Kati üdvözlő szavai után pezsgős kö-
szöntés következett minden jót kívánva a 70 
éveseknek, s azoknak, akik vagy betöltöt-
ték, vagy hamarosan belépnek a hetvenesek 
táborába. Összecsendültek a poharak e je-
les ünnepen. Sajnos sok tanárukra, társukra 
már csak gyertyagyújtással emlékezhettek. 
Így a lángok fellobbanásával olyan volt, 
mintha ők is itt lettek volna. 

Horti Sanyi kollegám „elhúzta” a régi 
nótát, emlékeztetve, hogy bizony 55 eszten-
deje már, hogy nyolcadikosként énekelték: 
„ballag már a vén diák”. Én mégis úgy ér-
zem ezeken a „gyerekeken” csak úgy átfu-
tott ez a fél évszázad. 

Az asztalokra felszolgálták a finom sül-

testálakat. Elcsendesültünk, s neki láttunk 
eltüntetni a finom étkeket. A házi rétes már 
csak „hab volt a tortán”. Kicsit pihegtünk 
még, s ez alatt Vincze Laci – aki Szentend-
réről jött el a találkozóra – Katival és né-
hány osztálytárssal koszorút és gyertyát vitt 
ki a temetőbe a tanáraik és osztálytársaik 
sírjára. 

Visszatéréskor Kati kis szeretetcsomag-
ját is megkaptuk, benne egy szerencsekő-
vel, hogy emlékezzünk erre a napra! Köszi!

Lassan elkezdtünk az eltelt időről be-
szélgetni. Örültünk annak, hogy egy-egy 
rosszabb idő után kisütött a nap. Sikere-
sek voltak. Mindegyik a maga munkájá-
ban. Szép családjuk van. Sokan örülhetnek 
unokáknak, dédunokáknak. „Az idő, hogy 
elszállt.” „Ahogy idősebbek lettek, megta-
nulták, hogy két kezük van, s hogy az egyi-
ket arra használja, hogy magán segítsen, a 
másik, hogy másokon.” 

Örülök annak is, hogy nekem egy régi 
tüske helyét talán közösen Vincze Laci ta-
nítványommal 55 év után sikerült begyó-
gyítani. Köszönöm!

Sanyi barátom hegedűjének hangjaira 
nekikezdtünk énekelni olyan dalokat, ame-
lyek mindannyiunkban közös, régi szép 
emlékeket ébresztettek fel múltunkból, a 
Tiszáról, a kirándulásainkról. 

Eljött a búcsú ideje is. Búcsúztunk a 
megosztott csacsi tréfáinktól, érzéseinktől, 
történeteinktől, azzal, hogy TALÁLKOZNI 
FOGUNK, hiszen akik elfogadták a meg-
hívást boldog pillanatokat élhettek újra át 

OSZTÁLYTÁRSAIKKAL és a hozzátarto-
zóikkal. Ölelések után még sokáig érezzük, 
hogy nem engedjük el egymást. Így legyen! 

Akik megédesítették ezt a találkozót:
Dolgos Kati, Bartucz Rozika, Kürti 

Bandi + felesége, Szarka Emília + férje, 
Bugyi Marika, Vincze Laci, Kuthy Bea, 
Bódi Icu, Horti Sándor és Sacika, Kállai 
Jancsi + felesége, Szatmár Bandi + felesé-
ge, Vedres Balázs + felesége, Nemes Tibi 
+ felesége, Tóth Pista + felesége, Szabados 
Pista és felesége, Osza Márta + férje, Bodor 
Laci, Repáruk Ignác + párja, Huszár Ella, 
én: Szederkényiné Ceni néni, aki boldogan 
fogadtam el a meghívásukat. 

Kívánom, hogy mindig szívesen emlé-
kezzetek vissza erre a napra!

Ceni néni

Emlékezés 55 évre!

Egyházi sorok
- Novembertől kezdve a téli időszámítás idején hétköznapokon az esti szentmisék kezdési időpontja  17:00.
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb jelezzék a plébániákon.
- November 18-án vasárnap a katolikus templomokban országos gyűjtés lesz a Karitász javára.
- Temetőinkben a lejárt sírhelyekre kihelyeztük a matricákat. E sírhelyeket a Kedves Hozzátartozók váltsák újra vagy írásban jelezzék
azt, ha nem igénylik a hosszabbítást. További kérésünk, hogy a matricát CSAK AZ ÚJRAVÁLTÁST KÖVETŐEN lehet levenni !!

Rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttünk
Napjainkban egyre gyakrabban hal-

lunk a növekvő mennyiségű, és egyre 
több veszélyes anyagot tartalmazó hulla-
dékok okozta környezeti problémákról. A 
felnövekvő nemzedéknek tisztában kell 
lenni a korszerű hulladékgazdálkodással. 
A környezettudatos magatartásformának 
kialakításánál kiemelkedő feladata van 
az iskolai nevelésnek. Fontos a szemlélet-
formálás, hogy a gyerekek tudják, hogy 
mit, miért tesznek. 

Iskolánk a 2018/2019-es tanév őszén 
is nagyszabású szelektív hulladékgyűj-

tést hirdetett a községben élők számára. 
Örvendetes számunkra, hogy egyre több 

család érzi fontosnak, hogy részt vállal-
jon, így akciónk egyre sikeresebb. Min-
den eddiginél nagyobb mennyiségű papír, 
több mint 16 600kg, vas is 4 500 kg, és 
PET palackból is közel 900 kg került a 
konténerekbe. 

Szeretnénk megköszönni a családok 
lelkes munkáját, a segítő támogatást. Kö-
szönjük a gyűjtés helyszínén élőknek a 
türelmét, hogy a megnövekedett forgal-
mat és a zajt elviselték.

Novák Lászlóné és
Somodi Ida szervezők



„A barátság boldogabbá tesz és enyhíti a 
bánatot, megduplázza az örömöt és megfelezi 
a szomorúságot.” (Cicero)

Rendhagyó írással nem én, hanem két tanít-
ványom jelentkezett, hogy megírja gondolatait 
a NEGYVENKILENCEDIK találkozójukról. 
Fogadjátok szeretettel Tar Marika és Kiss Anti 
hozzátok szóló gondolatait:

Piros betűs ünnep sok van a naptárban, 
de találkozókról döntés még nem született. A 
mi szívünkben viszont ez piros betűs ünnep. 
Örüljünk hát együtt, akik még vagyunk… 
Sajnos már hiányzik néhány osztálytársunk. 
Emlékeztünk rájuk és a tanárokra! Keményen 

neveltek és jól tanítottak! 
Mi, kik összejöttünk a találkozóra 

vigaszságunk közben álltunk meg egy szóra, 
s az Illéstó Lakóparkban is gondoltunk rájuk. 
A tisztesség szerint egy percre megálltunk. 
Tanárok, diákok, kik már elmentek, az Isten 
áldja meg drága emléketeket. 

Tar Mária osztálytársatok, Kecskemét
Nagyon szomorú vagyok, mert sajnos 

egyre többen maradnak távol igazoltan az 
osztálytalálkozóinkról. Egyre több gyertyaláng 
lobban fel, s mi csak meghatódva, könnyes 
szemmel állunk és emlékezünk. 

Arra kérlek benneteket élő osztálytár-

saink, hogy a jövőben ne hagyjunk ki egye-
tlen találkozót sem. Napról napra fogyunk, s 
akik még nem voltak nem tudják, mi maradt 
ki életükből. Jövőre lesz a kerek ÖTVEN. 
Bízom és bízunk benne, szeretném és sze-
retnénk remélni, hogy ott lesztek DRÁGA 
CENIKÉVEL együtt! 

Kiss Anti osztálytársatok, Kecske-
mét-Matkó

Akik most is eljöttek: Bakos István, Benkó 
Imre, Ivicz Misi, Király Misi, Kiss Anti és fe-
lesége Marika, Kolláth Saci, Körösy Marika és 
férje Pista, Lovas Anna, Lovas Erzsike és férje 
Józsi, Péter Magdi és férje Laci, Tar Marika 
szervező, Tar Miska, Wolf Gabi és párja Ta-
más, Kása Imre, Kecső Erzsike és férje Zoltán, 
László Zoli, Turucz Magdi és férje Gábor, akik 
a sok-sok finom falattal most is elkápráztattak 
bennünket és vendégszeretetükkel a Lakóparki 
tündérkertjükben. 

A szeretetet, amit egymásnak nyújtottatok 
nem lehet dobozba csomagolni, de egy ölelés-
ben megkaptuk mindannyian. 

Én, aki részt vettem az írás közlésében, 
amit a két tanítványom írt és részt vehettem 
e csodálatos hangulatú találkozón, Jan Katz 
szavait idézném: „A tanítványok egy ragasztó 
részei, mely összetartják az életet és a hitet.”

Köszönet e szép emlékezetes napért!
Ceni néni

2018. november                                                                   7. ol dal

Boldog találkozó 49 év után

Találkozás 50 év után
„Elképesztő! Mesés! Bámulatos!” Ilyen érzés, ha egy osztályta-

lálkozóra kerül sor. S még párosult azzal is, hogy ragyogó késő őszi 
nap is meleget áraszt. Ötven éves találkozóra jöttek, de 20 éve nem 
találkoztak. Pulius Tibor és Tar Erzsike gondoltak egy nagyot, hogy 
találkozóra hívják, osztálytalálkozóra, október 27-re, az azóta meg-
újult alma materbe társaikat. Sajnos öten – helyiek – nem jöttek el, 
a többiek már az égből nézhettek le ránk. Subáné Erika, igazgatóhe-
lyettes várt ránk az iskola kapujában szeretettel köszöntve az öreg-
diákokat. Végig vezetett bennünket a régi és az új iskolaszárnyon, 
meg-meg állva, beszélgetve, tablókat nézegetve, hosszan elidőzve, 
de lassan visszatértünk a régi osztályukba. Szerte az országból most 
eljöttek, „meglógtak” a mindennapi munka, a hétköznapi létezés elől, 
melegségre várva a rég nem látott barátok közé. Több, mint három 
órát töltöttünk el az iskolában. Olyan sok volt, amit szerettünk volna 
elmondani, oly sok gyermekkori titkot osztottunk meg, annyi bána-
tot, annyi örömet, annyi félelmet. Mindent magunkról, munkánkról, 
családunkról és persze unokáinkról. Többségük elérzékenyült. Tudtuk 
az elbeszéléseinkből, hogy életük utolsó, nemrég eltelt szakaszában 
sok szomorú dolgon estek át. Velük éreztünk. Ez a találkozás jót tett 
mindannyiunknak és különleges fényt adott életünknek. Én, aki nem 
is tanítottalak benneteket csak a szeretetteljes meghívásra jöttem kö-
zétek, élmény volt a találkozás VELETEK. Az iskolai találkozó után 
átsétáltunk a Tiszatáj Vendéglőbe, ahol csak ismételni tudom, hogy 
minden találkozóra szeretettel és gyönyörűen terített asztallal vártak 
bennünket. Fogyasztottuk is az elébünk tett finom falatokat, de köz-
ben nem fogytunk ki a beszélgetésből, annyi mondani valónk volt 20 
év után. Kicsit később előkerültek a családi fotók, s közben ismét di-
ákcsínyekre, csak a szépre, s a jóra emlékeztünk. Beszéltek a jövőről 
is. Andó Erzsike az Alpáron épített házába hívta meg az osztálytársait 
és engem is nagy-nagy szeretettel egy újabb találkozóra. Reméljük, 
mindannyian újra ott leszünk. Köszönöm, hogy csendesen meghall-

gattátok egymást, egymás történeteit, bátorítottátok és vigasztaltátok, 
ha kellett. Bizony éjfél felé járt az idő, mikor búcsúztunk egymástól. 
Ez a búcsú örömteli volt. Egy-egy öleléssel elköszönni nagyszerű do-
log, amire mindig szívesen emlékezünk vissza. S akik minden szere-
tetükkel emlékezni akartak: Andó Erzsike + férje, Benkevári Ancika, 
Bózsik Ezsike + férje, Csernák Erzsike + férje, Garaczi Erzsike, Koós 
Pista, Kürti Magdika, Kovács Gyula, Pulius Tibi, Rédai Klárika + fér-
je, Roza Juliska + férje, Szabó Pista és felesége, és én Ceni néni. 

Herakleitosz szavaival köszönök TŐLETEK:
„Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik.
De mindig születik valami új,
amiért érdemes élni és küzdeni.”
Remélem ti is így gondoljátok, s kívánom, hogy így is legyen!

Szederkényi Zoltánné Ceni néni
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Szabó Evelin életében fontos szerepet 
játszik a művészet. Többi helyi kiállításon is 
megcsodálhattuk már alkotásait. Szeptember-
ben az a megtiszteltetés érte, hogy a budapesti 
Titok Galériában is megmutathatta képeit az 
ottani közönségnek. Ebből az alkalomból be-
szélgettem vele. 

- Hogyan jött a festészet az életedbe? 
- Az első olajfestményem 2016-ban ké-

szült. Ekkor ismerkedtem meg a festészettel, 
azon belül pedig az olajfestészettel. Autodi-
dakta módon tanultam és tanulom azt a mai 
napig is. Számos idegen nyelvű videót és ol-
dalt olvastam át az ecsethasználattól kezdve a 
kompozíciókig. A rajzolás alapjait dr. Vancsu-
ra Istvánnétól tanultam meg, aki minden időt 
és energiát a tanításomba fektetett, amiért a 
mai napig hálás vagyok. Középiskolás éveim 
alatt Szabó Ildikó finomította tudásomat a lo-
vak ábrázolásával kapcsolatban.

- Milyen témájú képeket készítesz? Mi 
van rád a legnagyobb hatással? 

- A festmények középpontjába az ember 
és a lovak közötti szeretetteljes kapcsolatot, 
a szabad akaratot és a lovak nemes tiszta 
lelkét helyezem. Legnagyobb tanítóim a lo-
vaim voltak, és a velük eltöltött hosszú évek. 
Állíthatom, hogy a mai napig az alázatról, a 
bizalomról és feltétlen szeretetükről, az aka-
rat erejéről még mindig rengeteget képesek 
számomra tanítani.

- Mennyire játszik központi szerepet az 

életedben a művészet? 
- A festészet egyre fontosabb szerepet ját-

szik életemben, hiszen a hobbimon már túl-
mutat. Hatalmas eszmei értékkel bír minden 
egyes festmény, hiszen minden egyes rétegé-
ben ott van az álom, amikor egy üres vász-
nat teszünk élettel telivé. Számomra minden 
egyes elkezdett festmény egy új kezdetet je-
löl. A rétegek pedig csakúgy, mint az életben 
minden más - szorosan egymásra épülnek, így 
igyekszem mindig egy harmonikus, békés és 
szeretetteljes képet a közönség elé tárni, ahol 
minden határtalan és lehetséges.

- Hogyan kerültek a képeid a Titok Ga-
lériába? 

- A képeimet szerettem volna nagyobb 
közönségnek is megmutatni, így volt lehe-
tőségem megismerkedni a Titok Galéria tu-

lajdonosával, Kő Ferenccel, aki készségesen 
nyújtott segítséget és lehetőséget 6 festmé-
nyem kiállítására. A mai napig nagyon hálás 
vagyok minden segítségért. Várhatóan jövőre 
is lesz lehetőségem kiállítani.

- Milyen jövőbeni terveid vannak ezen 
a területen?

A festményeim által továbbra is mesél-
ni szeretnék a közönségnek, a minőségi és 
bensőséges mély érzelmek nyújtotta határta-
lanságról, a felszabadító gondolatokról. Hi-
szem, hogy az alkotók legfőbb feladata, hogy 
a közönségük életében minőségi és sorsdöntő 
fordulatokat idézzenek elő, melyek pozitív 
irányba történő változásokban nyilvánulnak 
meg. Véleményem szerint a művészet fő cél-
ja, hogy mind az alkotó, mind a közönség lel-
kére pozitívan és szeretettel hasson.

Október 28-án az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület által szervezett rendezvény és 
versenysorozatunk véget ért!  A 2018-as 
évre a hat versenyből álló sorozatot, val-
amint az év eleji Horgászbált hirdettünk 
meg. Két versenyünk az Évadnyitó és a 
Matchbotos verseny összevonásra került, 
egy napon lett lebonyolítva.

Az évadzáró versenyünk változékony 
szeles időjárással zajlott le. A verseny kez-
detekor ismertetve lett a verseny szabályza-
ta, a mérlegelésre kerülő halak fajtái, illetve 
azok, amelyek nem kerülnek az eredmény 
beszámításába. A versenyen résztvevők-
kel el lett fogadtatva az élénk szél miatt 
a horgászmód, valamint, az is tisztázás-
ra került, ha az időjárás tovább romlik, 
akkor a verseny idő előtti befejezésre kerül.  
Szerencsére az élénk szél nem fújta le a 
versenyünket. 

A versenyre huszonhét fő nevezett 
vidékről és Tiszaalpárról egyaránt, akik 
végig horgászták a 4 órás verseny.  Külön 
kategóriákat nem indítottunk. 

Köszönjük a verseny lebonyolításában 
és közreműködők segítségét. 

A horgászverseny végeredménye: 

1. Dora István 3.320 gramm
2. Kovács Zoltán 3.230 gramm
3. Patai Ferenc 2.950 gramm
Itt szeretnénk külön megköszönni azok-

nak, akik a 2018-as évben a rendezvénye-
ink lebonyolításában részt vettek, segítet-
tek, közreműködtek, támogatással hozzá-
járultak azokhoz!   

Alpári Tisza HE vezetősége

ÉVADZÁRÓ HORGÁSZVERSENY

Szabó Evelin Budapesten is bemutatta festményeit

2019-TŐL HORGÁSZ
IGAZOLVÁNY

HELYETT: JÖN A
HORGÁSZKÁRTYA

A Magyar Or-
szágos Hor-
gász Szövetség 
( M O H O S Z ) 
Választmányá-
nak egyhangú 

döntése alapján a horgász regisztráció telje-
sítésével egyidejűleg, már 2018 szeptember 
1-jétől elérhető lesz a Magyar Horgászkártya, 
amely 2019. január 1-jét követően azonnal 
kiváltja a jelenlegi papír alapú horgász igazol-
ványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektro-
nikus alkalmazásokkal fokozatosan egysze-
rűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá 
teszi az ügyintézést és az adminisztrációt. Az 
ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsítéseként 
vezeti be a személyazonosító igazolványhoz 
hasonló formátumú plasztikkártyát.

Információ, személyes regisztráció és
kártyanyitás 2018. szeptember 1-től

Brekeke Horgász és Kisállateledel Üzlet 
Tiszaalpár, Hunyadi u. 42.
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2018. október 20-án közel 110 zarándok 
érkezett a Szent Benedek Leányai Társaság 
kolostorába. A Berecz Skolasztika Zarándok-
lat évről évre egyre több Istent kereső lelket 
szólít meg, akik vállalva a zarándokutak meg-
szokott kényelmetlenségeit lehetőséget ke-
resnek és találnak arra, hogy a kolostor falai 
között mélyebben megértsék Isten titkait. 

Ebben az évben lehetőség nyílt arra, hogy 
Kiskunfélegyházáról gyalog, Celldömölkről 
pedig busszal induljanak el a zarándokok. A 
gyalogos zarándoklatot Rónaszéki Gábor atya 
indította útnak, és Ivanics Zoltán atya kísér-
te végig, aki az esti szentmisét is bemutatta 
a zárdatemplomban. A zarándoklat kiskun-
félegyházi fő szervezője Barna-Pap Rozália 
volt, aki gitárjátékával is lelkesítette és imád-
ságra hívta a csapatot.

A zarándoklat témája minden évben Be-
recz Skolasztika alapító perjelnőnk életéhez 
és lelkiségéhez kötődik. Idén Skolasztika 
testvérnek a Szentíráshoz fűződő kapcsolata 
adta a zarándoklat alapgondolatát, és a mot-

tó is egy, a Szentírásból vett idézet volt: „Az 
igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek 
és élet.” (János evangéliuma 6,63) A 17 ki-
lométeres séta után az egyik zárdai program 
szentségimádás volt, ahol elmélkedtünk arról, 
hogy hogyan inspirálta és tette Szentlélekkel 
teli emberré – a tanyasi nép jóságos segítőjé-
vé – Skolasztika testvért a napi Szentírás-ol-
vasás, Jézus tanításának ismerete; valamint 
hogyan váltotta életté benne Isten mindazt, 

amit olvasott és hitt. A szentmise emelkedett 
pillanatai után este a zarándokok hazafelé 
vették útjukat: a busszal érkezők visszatértek 
Celldömölkre, a gyalogosan érkezők pedig 
Kiskunfélegyházára, Lakitelekre, és a mi köz-
ségünkbe, Tiszaalpárra. Hálásan köszönjük a 
zarándokutat mindazoknak, akik lehetővé 
tették, és a szervezésben a bencés nővéreket 
segítették. 

Égető Anna testvér

„…rokonom a Végtelenség” – Skolasztika testvérre emlékező 
zarándoklat

Nagyközségünk a megyében az első 
települések között volt, ahol október 19-én 
megemlékeztek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseiről. A rendezvénynek 
az idei esztendőben a kedvezőtlen időjárási 
körülmények miatt az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola tornaterme adott otthont.

Az ünnepi műsor a Himnusz felcsen-
dülése után dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármesterének interaktív beszédével vet-
te kezdetét. Ez attól volt különleges, hogy a 
település vezetője egy fényképet adott kör-
be, ami az 1947. évi május 1-jei ünnepségen 
készült, ahol Rákosi Mátyás és Rajk László 
együtt voltak láthatóak. Ezzel is prezentálta, 
hogy milyen előzményei voltak az ’56-os 
eseményeknek. 1949. október 15-én koholt 
vádak alapján kivégezték Rajk Lászlót, akit 
később, 1955-ben Rákosi Mátyás tiltakozá-
sa ellenére hivatalosan is rehabilitáltak. A 
Szovjetunió Kommunista Pártja és Ráko-
si Mátyás párton belüli helyzete veszélybe 
került. A párt XX. kongresszusa után, 1956. 
július 18-án szovjet nyomásra az MDP köz-
ponti vezetősége első titkári tisztségéből el-
távolította, ekkor a Szovjetunióba távozott, 
s többet már nem is tért haza. Távozása után 
Rajk László és társai 1956. október 6-án 
megrendezett újratemetése olyan tüntetésbe 
torkollott, amelyre az október 23-ától kibon-
takozó forradalom és szabadságharc egyik 
nyitóeseményeként tekintünk.

A polgármester történeti összefoglalójá-

ban megemlékezett még a Magyar Rádióról 
és annak az akkori eseményekben betöltött 
szerepéről is. Ami mellett arra kérte a jelen-
lévő hallgatóságot, hogy ne felejtsük el soha 
azokat a hős gyermekeket, akik akkor 14-
15-16 évesen fegyverrel harcoltak a magyar 
szabadságért.

A műsor további részében a Bársony 
Mihály Népdalkör magyar dallamokat adott 
elő, amelyet az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulóinak fellépése 
követett. A diákok felkészítő tanárai: Suba 
Jánosné igazgatóhelyettes, Deák Lajosné és 
Szőke Éva tanárnők voltak.

A diákok Ákos 1956 című dalára vo-
nultak be, mellükön a szabadságharc jel-
képével: a lyukas zászlóval.  Műsorukban 
párhuzamba állították azokat a személye-
ket, akiknek akkor disszidálniuk „kellett”, 
szemben azokkal, akik a történtek ellenére 
továbbra is hazájukban maradtak.

A megemlékezés a Szózattal zárult, 
amelyet követően az intézmények, civil 
szervezetek, pártok képviselői átvonultak 
az Árpád térre az ’56-os kopjafához. Az ég 
kiderült, így a jelenlévők leróhatták kegye-
letüket, koszorút és mécsest helyeztek el az 
emlékoszlopnál.

Az ’56-os hősökre emlékeztünk
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Az OTP Bank Bozsik-Programban szerep-
lő csapataink (U-7; U-9; U-11; U-13) ré-
szére folytatódnak a tornák sorozata, ame-
lyeket nagyrészt Kecskeméten rendeznek 
meg.
 
U-14-es csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:

TISZAALPÁRI SE – Kunszállás SE 5-0
Gól: Lingurárin Sándor /3/; Patai Kevin; 
Balog Flórián

Mercedes-KLC „B” - TISZAALPÁRI SE
0-3
Gól: László Ferenc; Novák Zoltán; Patai 
Kevin

TISZAALPÁRI SE – Félegyházi TSI-B
3-1
Gól: Novák Zoltán; Lingurárin Sándor; Pa-
tai Kevin

TISZAALPÁRI SE – Bugaci KSE 8-1
Gól: Novák Zoltán /4/; Lingurárin Sándor 
/2/; Balog Flórián; +1 öngól 

U-14-es csapatunk a megszerzett 13 pont-
jával, a 4. helyen áll.

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni 
ifjú labdarúgóinkat és biztatnák őket, sok 
szeretettel várnak minden kedves szurko-
lót!
_____________________

U-19-es csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:

TISZAALPÁRI SE – Kiskunmajsa FC 2-3
Gól: Nemes István /2/

Helvéciai SE – TISZAALPÁRI SE 0-3

Gól: Nemes István; Radics Kevin; Lövei 
Márk

TISZAALPÁRI SE – Hetényegyházi SC
6-1
Gól: Nemes István /5/; Király Bence

U-19-es csapatunk jelenleg az előkelő 4. 
helyen áll, 18 megszerzett ponttal.
_____________________

Felnőtt csapatunk eddig nem közölt ered-
ményei:

TISZAALPÁRI SE – Kiskunmajsa FC 3-2
Gól: Gaál Márk; Csertő Bence; Timafalvi 
Ákos

Helvéciai SE – TISZAALPÁRI SE 2-3
Gól: Borsi Sándor /2/; Nagy-Gál Róbert

TISZAALPÁRI SE – Hetényegyházi SC
1-0
Gól: Timafalvi Ákos

Felnőtt csapatunk jelenleg a 7. helyen áll és 
eddig 15 pontot szerzett.

A hazai bajnoki mérkőzéseink, a közpon-
ti futballpálya felújítása miatt, az Újfalusi 
Sportpályán kerülnek megrendezésre.
_____________________

Férfi kézilabda csapatunk számára is foly-
tatódott a bajnoki szezon, melynek hazai 
mérkőzéseit továbbra is Tiszakécskén, a 
Városi Sportcsarnokban rendeznek meg!

Balogh Tészta TVSE - TISZAALPÁRI SE
38-22
Legeredményesebb gólszerzőnk: Damásdi 
András /8/

Kecel KC - TISZAALPÁRI SE
29-48
Legeredményesebb gólszerzőnk: Pásztor 
Bence /11/

Kézilabda csapatunk jelenleg a 9. helyen 
áll.
_____________________

Idén télen is több teremlabdarúgó torna 
kerül megrendezésre, amelynek helyszíne 
a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tornaterme.
Sok szeretettel várnak minden jelentkező 
csapatot, a szervezők!

2018.12.08.
VI. Huligánok Kupa
Jelentkezés: 
Fábián Róbert, +36 20 444 0836
Barcsa Szabolcs, +36 30 753 9528

2019.01.05.
XVII. Barátság Kupa
Jelentkezés: 
Tóth Sándor, +36 30 238 3417

2019.01.19.
VII. MATIC Kupa
Jelentkezés:
Kulmann Attila, +36 30 604 8856
_____________________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!         Fábián Róbert

Az utóbbi időszak sikeres volt labdarúgó csapataink számára

Bővült a lovas polgárőrök száma
A tiszaalpári Polgárőrség lovas csoportja 
újabb tagokkal gazdagodott a közelmúlt-
ban. Sikeres elméleti lovas szintfelmérőt 
teljesítettek, miután részt vettek azon a to-
vábbképzésen, amit 2018. október 26-28 
között tartottak Lakiteleken. A képzés első 
napján a lóelsősegély bemutatásához a Bár-
sony Lovasudvar lovai szolgáltak segítsé-
gül a feladatok lebonyolításában.
Az új lovas polgárőreink: Kis-Baranyi Esz-
ter, IFI: Horváth Lara, Dósa Edit, Jámbor 
Tünde
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A budapesti Széchenyi-téren (Lánchíd 
pesti hídfője) van egy kisebb domb, 
mely Magyarország utolsó koronázási 
dombjainak egyike. Ezen domb Ferenc 
József magyar királlyá koronázására ké-
szült, akit 1867 június 8-án koronáztak 
meg. A domb földjéhez Alpárról is vittek 
földet, méghozzá az akkoriban még Ár-
pád váraként emlegetett dombról, vagyis 
a mostani földvárról. A koronázással egy 
időben lezárult egy fájdalmas szakasz 
az ország életében, és a kiegyezés után 
megszületett az Osztrák-Magyar Monar-
chia.
   A XV. századtól hagyomány volt a 
magyar királyok megkoronázásának 

időpontjára külön koronázási dombot 
építeni, mely az ország néhány neveze-
tes pontjáról összehordott földből állt. 
A dombra az újonnan megválasztott ki-
rály teljes koronázási díszben fellova-
golt, majd Szent István kardjával négy 
ún. napvágást ejtett a 4 égtáj felé. Ezen 
szokás hagyománya egy ószövetségi tör-
ténetre vezethető vissza, melyben az Úr 
Jákob álmában megjelenik, és azt mond-
ja neki: „A földet, amelyen alszol, ne-
ked adom és ivadékodnak. És ivadékod 
annyi lesz, mint a föld pora. Kiterjedsz 
napnyugatra és napkeletre, északra és 
délre.” (Teremtés könyve 28,13)

Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO: Testületi hírek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj 2019-ben is
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról szóló előterjesztést. A 
Képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2019. évi for-
dulójához.

Továbbra is Sztakó Ildikó vezeti a 
könyvtárat
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Sztakó Ildikót 
bízta meg 2018. október 1-jétől 2023. 
szeptember 30-ig terjedő határozott 
időtartamra a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
könyvtárvezetői feladatinak ellátásá-
val.

Tisztelt Lakosság!
Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzat értesíti a szülőket/törvényes 
képviselőket az alábbiakról:

A Képviselő-testület karácsonyi te-
lepülési támogatásban részesíti jövede-
lem- és vagyon vizsgálata nélkül azokat 
a szülőket, akiknek a gyermeke(i) 2002. 
május 1-jén vagy ennél később szü-
lettek, azzal a feltétellel, hogy a 2004. 
december 31. előtt született gyermekek 
esetén az általános iskolai jogviszony 
igazolása szükséges, és a támogatással 
érintett gyermek nem részesül újszülöt-
tek karácsonyi támogatásában.

A karácsonyi települési támogatás 
összege: 6.000,-Ft/gyermek.

A gyermekek karácsonyi települési 
támogatása iránti kérelem beadási ha-
tárideje: 2018. december 14-e, amely 
határidő jogvesztő. A kérelmeket a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
ügyintézőjénél kell benyújtani.

A fent leírt feltételek a Tiszaalpáron 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendel-
kező szülőkre és gyermekeikre vonatko-
zik.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

Idősek ünneplése Baráti Körben

2018. október 22-én ismét összegyűlt a 
Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör apara-
ja nagyja, hogy együtt ünnepeljék meg 
az időskort, annak minden szépségével 
együtt. A megnyitón először a klub veze-
tője Kiss Imre köszöntötte a vendégeket. E 
jeles eseményre ezúttal a lakiteleki Tisza 
Nyugdíjas Klub tagjai is meghívást kap-
tak. A vezető a beszédében felidézte a fi-
atalkor minden szépségét, a gyorsan múló 
évek sikereit és eredményeit, ami nélkül 
ma nem lehetnének itt. Emellett megkö-
szönte klubtársainak, hogy együtt segítik 
a közösségük és a településük életét tehet-
ségükkel, szorgalmukkal. Ezt követően dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere 
üdvözölte az egybegyűlteket, aki arra hívta 
fel a jelenlévők figyelmét, hogy becsüljük 
meg egészségünket, életünket minden apró 
mozzanatával együtt, legyünk tudatosak, 
hogy idős korban is minél tovább tudjunk 
aktívan szerepet vállalni. Ezután a szín-
padon Ady Endre: Az eljátszott öregség 

című versét hallgathattuk meg Kiss Imre 
tolmácsolásában, amit a Baráti Kör ének-
karának műsora követett. A színpadon az 
énekszó mellett szerepet kapott a citera és 
hegedű is. Verssel köszöntötte az időseket 
még Kovács Sándorné, Horti Sándorné és 
Demeterné Pannika is. A Baráti Kör leg-
régebbi és egyben legidősebb tagjai sem 
maradhattak ki a köszöntések sorából, szá-
mukra egy-egy ajándékot adott át ebből az 
alkalomból a polgármester úr. Az est egyik 
legnagyobb sikerét Csernák Emese, első 
osztályos tanuló érte el, aki „A medve és a 
macska” című mesét ismertette meg a kö-
zönséggel, amit természetesen nagy tapssal 
jutalmazott a publikum. Később a fellépők 
sorába lépett még az ovis Kerekes Eszter 
is, aki egy verssel mutatkozott be a színpa-
don, persze itt is nagy volt a siker. A szín-
padi programokat finom vacsora, tombola, 
majd hajnalig tartó tánc követte, ahol a talp 
alá valót ismételten Baranyi János és ifj. 
Barna Sándor szolgáltatták.
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ÚJ KÖNYVEK A
KÖNYVTÁRBAN
Cecelia Ahern: A tökéletes
Cecelia Ahern: A vétkes
David Baldacci: Végső fázis
Dániel András: Kuflik a látha-
tatlan réten
Leo Kessler: A nagy mészárlás
Charlotte Link: Figyelő szemek
Winter Morgan: Az ender-
manek inváziója (Minecraft)
Winter Morgan: A griefek jelé-
nek rejtélye (Minecraft)
Winter Morgan: Titkos kincs 
(Minecraft)
Mary Jo Putney: Lányrablás
Frauke Schaunemann: Winston 
– Szimatol a macskabanda
Scur Katalin: A bátor kacabobáj 
és a hűséges Bernadett 
Neil Shusterman: Tesla padlása

SOHONYAI EDIT TISZAALPÁRON

Kedves Kicsik és Nagyok!

Üzletünk rajzpályázatot hirdet!
Rajzold le nekünk álmaid tortáját, majd a rajzot hozd be üz-
letünkbe, és ha Te leszel a szerencsés nyertes, megvalósítjuk 
elképzelésedet!

Kórhatár: 6-tól 12 éves korig 

Leadási határidő: DECEMBER 1.
Sorsolás: DECEMBER 2.

A torta átvételére DECEMBER 6-án kerül sor!

Sok sikert gyerekek!

CSERKÓ VEGYESBOLT

November 5-én a könyvtár ven-
dége volt Sohonyai Edit írónő. A 
rendhagyó író-olvasó találkozón az 
általános iskola 7-8. osztályos diák-
jai vettek részt, hiszen Sohonyai Edit 
a tinédzsereknek szánja írásait, és 
a korosztály alapos ismerője is. Az 
interaktív foglalkozáson nagy súlyt 
fektetett a testnyelvi gesztusok meg-
ismertetésére, a fiú-lány kapcsolatra, 

az ismerkedésre. Választ kaphat-
tunk arra is, hogyan kell viselkednie 
egy nőnek? Mért nehéz mostanában 
férfivá válni? Melyek a nők ösztönös 
testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik 
valaki, és miként reagálnak ezekre a 
jelekre a férfiak? Mitől leszel vonzó a 
másik számára? Mit fejez ki egy-egy 
érintés? Mindezt sok-sok humorral, a 
gyerekek nyelvén!
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LAKÁSBIZTOSÍTÁSI AKCIÓ A
GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL!
 Nincs lakásbiztosítása? Kössön most!
 Van lakásbiztosítása, de túl drága vagy túl régi? Újítsa meg most!
Vályog vagy vegyes falazatú épületekre is köthet biztosítást!
Most az 1-2-3. hónap ingyenes!*
Jöjjön el, és kérjen ingyenes kalkulációt, vagy hívjon, és a helyszínre megyek.

Ugyanitt teljes körű biztosítási ügyintézés, szerződéskötés (nyugdíj célú megtakarítá-
sok, időskori biztosítás, életbiztosítások, gépkocsi és vállalati biztosítások, lakáskasz-
sza)

Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 17-19.
Tel.: +36 30 325 4988

Nyitva: H-Sze-P 8.30-14.00-ig, K-Cs 8.30-16.30-ig
*A tájékoztatás nem teljeskörű.

A megújult Vasas Kft.
(Tiszaalpár, Kátai sor. 41.)

felvételt hirdet az az alábbi
munkakörökbe:

- lakatos /hegesztő
- betanított munkás

Jelentkezni: Hegedűs László üzemvezetőnél
személyesen!

Telefon: 06-20/399-3019

Bemutatjuk
településünk
új védőnőjét

Varga Zita 2018. no-
vember 1-től lát el vé-
dőnői feladatokat köz-
ségünkben Rigó Renáta 
mellett. Ezúton szeret-
nénk megismertetni a 
kedves olvasókkal őt. 

Zita 1995-ben szü-
letett harmadik gyermekként a családba. 
Általános és középiskolai. tanulmányait 
Csongrádon végezte. Gimnáziumi évei 
alatt ismerte meg párját, akivel öt éve 
alkotnak egy párt. Ezt követően felvé-
telt nyert a Szegedi Tudományegyetem 
Egészségtudományi és Szociális Képzé-
si Kar védőnő szakirányára, ahol négy 
éves képzés keretében diplomát szerzett. 
Iskolai tanulmánya alatt Csongrádon és 
Csanyteleken volt lehetősége védőnői 
gyakorlatot szerezni. Jelenleg Csong-
rádon él, és napi rendszerességgel jár át 
Tiszaalpárra, hogy védőnői hivatásának 
éljen. Szeret gyerekekkel lenni, velük 
foglalkozni. Amikor ideje engedte gye-
rektáborokban is szívesen segített. Sza-
badidejében szeret párjával kirándulni, 
túrázni. 

Örül, hogy Tiszaalpáron sikerült el-
helyezkednie védőnőként, ahol nagy 
szeretettel fogadták és reméli, hogy 
gondozottjaival sikerül minél hamarabb 
megismerkednie.
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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 06/30-621-0873
Kacziba Sándor polgárőr 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.

* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti fel-
újított, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-
30/624-1068 

* Albérlet kiadó! Igényesnek: három 
szoba, fürdőszoba. Gázkonvektor fűtéssel. 
Érd.: 06-30/300-4387

* Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szerény kis hibával 6000.- Ft, rekamié 1 
személyes kis hibával 6000.-, ágyneműtartó 
megegyezés szerint. Tiszaalpár, Dobó u.2. 
Tel.: 76/421-576

* Diófatörzs eladó. Tiszaalpár, Ady E. 
u. 19.

* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány és egy pink színű bébikomp. 
Tel: 06-30-531-0937

* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti fel-
újított, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06/30/624-1068

* Yamaha 50 cm3 robogó (vajszínű) és 
KOMÁR 50 cm3 moped (korálpiros) eladó. 
Érd.: 06/30/221-9922

* Lövei József /tel: 06 70 429 9146/ épü-
letbádogozási munkákat vállalok! Számlát 
tudok adni az elvégzett munkákról, anyag-
ról!

* FÉG parapetes konvektorok, parapet-
tel eladók. Tel: 06703141988

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

* Eladó egy 600 és egy 300 négyszögö-
les kert. Érd.: 06/70/883-2749

* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali 
PC SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, 
Alkotmány utca 4.,  tel.:0620-373-3-373

* Ház eladó: Hunyadi János u. 39. szám. 
Ár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni: 424-771 te-
lefonszámon.

* 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.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy Antal 48. 
szám alatti 2 szobás összkomfortos bútoro-
zott családi ház. Tel.: 30/253-84-69.

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

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukoricadaráló 
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, boro-
na, vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér 
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 ál-
lapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 30.000,-
Ft. Érd.: 30/601-0608

* Eladó egy 200W-os kukorica morzso-
ló. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hé-
vér. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűz-
hely. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db 2-3 hektóliteres hordó. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy 100 literes szőlőprés. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy kis fordulatos villanymoto-
ros köszőrűgép. Tel.: 30/335-74-73

* Eladó 2 db sertésszállító ketrec. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó 2 db jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73

* Eladó egy vas platós lovaskocsi. Tel.: 
30/335-74-73

Akiket nagyon vár-
tunk: Varga Diána (Anyja 
neve: Pápai Nóra), Németh 
Nimród (Fekete Beatrix), 
Jámbor Lajos József (Ilon-
ka Ilona Csilla), Cseh Ist-
ván Dávid (Berkes Dóra), 

Novák Natasa (Bársony 
Melinda)

Akiktől búcsúztunk: 
Kapus Mihályné Kovács 
Mária (1953), Ladányi Ist-
ván (1963), Bagi Györgyné 
Réczi Mária (1940)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

felszolgáló, takarító,
kertészeti gépész,

virágkertész.
A jelentkezési dokumentum:

fényképes önéletrajz, amelyet az
info@nepfolakitelek.hu e-mail címre

küldhet meg vagy leadhat az
Intézmény portáján.

Kérjük, jelentkezésében adja meg,
hogy melyik munkakör érdekli.
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