
2019. január 26-án, nagysza-
bású ünnepség keretében ünne-
pelte 105. születésnapját Szekeres 
Mátyásné, településünk legidősebb 
polgára. 

 A köszöntőn  részt vett és 
műsort adott a kiskunfélegyházi 
Barátság énekkar is, akik a tava-
lyi évben már egyszer meglepték 

Mancika nénit a névnapján. A 
mostani jeles alkalomra versekkel, 
valamint a szülinapos nótájával 
a „Ma még nem ittunk semmit” 
című szerzeménnyel készültek. 
Ezt az ünnepelt nagy-nagy öröm-
mel fogadta, s vígan kapcsolódott 
be kedvenc nótájának dúdol-
gatásába.

A műsor után Dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármes-
tere egy virágcsokrot, dr. Borvák 
Erzsébet aljegyző asszony pedig 
egy - az Orbán Viktor minisz-
terelnök aláírásával ellátott 
- emléklapot adott át az ünne-
peltnek.  Majd kezdetét vette az 
ünnepi lakoma és a hajnalig tartó 
táncos, zenés mulatság. 

Szekeres Mátyásné, leánykori 
nevén Bozó Margit tősgyökeres 
alpári, akinek 5 gyermeke született,  
közülük már sajnos nem mindenki 
él. Margitka néninek 3 unokája 
és 7 dédunokája van. Korábban a 
helyi TSZ-ben dolgozott, de emel-
lett saját gyümölcsösükben, szőlő-
jükben is aktívan tevékenykedett. 
Férje éjjeli őrként dolgozott, akit 
korán, 1984-ben elvesztett. 

Isten éltesse még sokáig 
egészségben, jó kedvben Mancika 
nénit!

 105 éves településünk legidősebb lakosa
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2019. január 25-én töltötte be 
100. életévét a Pax Otthonban élő 
Zölde Józsefné Pásztor Mária. 
E jeles alkalomból rendez-
tek számára ünnepséget január 
24-én az intézmény munkatársai. 
Egyúttal itt köszöntötte fel Mariska 
nénit Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának nevében dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgárm-
estere, valamint dr. Borvák Erzsébet 
aljegyző. A PAX Otthon nevében 
Baranyi Éva, az intézmény vezetője 
adta át jókívánságait az ünnepeltnek. 
Az intézmény lakói és munkatársai is 
verses köszöntőkkel, valamint dalok-
kal adták az ünnepelt tudtára, hogy 
mennyire szeretik, s örülnek neki, 

hogy együtt ünnepelhetik meg ezt a 
rendkívüli, jubileumi évfordulót. 

Marika néni Tiszaújfalun látta 
meg a napvilágot, 1919. január 
25-én.11 testvér közül a negyedik 
volt a születési sorban. Emberpróbáló 
idő adatott meg a számára, ame-
lyek során a tisztesség, a jóság, a 
család megtartó erejében való hit és a 
családja iránt érzett felelősség, a sze-
retet nyújtott számára emberséget, 
tartást és biztonságot.

Sok-sok esztendőn keresztül dol-
gozott szorgalmasan, nap nap után 

úgy végezte a rábízott feladato-
kat, hogy azokban semmi hiba sem 
akadt. Postásként, újság kihordóként 
hajnalban kelt, hogy a reggeli kávé 
mellé a napi sajtó ott legyen. Emellett 
nevelte fiait, gondozta unokáit, 
és a nyugdíjba vonulás után sem 
tétlenkedett. Jó pár éve lakója már az 
Otthonnak, ahol szintén aktívan tölti 
mindennapjait. 

Ezúton is gratulálunk a jeles 
alkalomhoz, sok-sok egészségben s 
vidámságban töltött évet kívánunk 
még Marika néninek!

100 évest köszöntöttek a Pax Otthonban



A gyermekkor egyik legjelentősebb 
szakasza az óvodáskor, mivel az 
általános fejlődés üteme ilyenkor a 
legnagyobb. Ezekben az években 
alakulnak ki az alapvető egészségi és 
szociális szokások is, ezért az óvodai 
nevelésnek kiemelkedő szerepe van a 
gyermekek egészséges életvitelének 
megalapozásában. Gyermekkorban az 
egészségre nevelésnek az élet továb-
bi szakaszaira is kiható jelentősége 
van, ezért Pedagógiai Programunkban 
az óvodai egészségfejlesztés kiemelt 
nevelési terület. Meggyőződéssel vall-
juk, hogy az egészség végtelen érték, 
melynek megőrzése mindenek előtt 
való kötelességünk és feladatunk. Azt 
a hitet szeretnénk erősíteni gyerme-
keinkben, hogy felelős emberi maga-
tartással képesek vagyunk saját és 
mások egészségét védeni, megóvni. 

Hagyománnyá vált már óvodánk-
ban, hogy január utolsó hetében 
„Egészség-hetet” tartunk. Szervezett 
tevékenységeink és programjaink 
célja, hogy a gyermekeket játékos 
formában olyan szokásokhoz, maga-
tartás formákhoz szoktassuk, melyek 
meghatározhatják a későbbi válasz-
tást az egészséges vagy egészségtelen 
életmód szempontjából. Gyümölcs- 
és zöldség saláták készítésével tuda-
tosítottuk gyermekeinkben, hogy az 
egészség megőrzése érdekében ügyel-
nünk kell a helyes táplálkozásra, 
az egészségtelen ételek és ártalmas 
szokások kerülésére és helyettük a 

vitaminokban és ásványi anyagok-
ban gazdag gyümölcsök, zöldség-
félék és tejtermékek fogyasztását 
kell előtérbe helyezni. Az Áldott 
Légy Teremtésvédelmi Egyesület 
jóvoltából Bártol Réka a természe-
tes, tartósítószer mentes anyagokból 
készíthető otthoni kenyérsütés titka-
inak elsajátítását mutatta be minden 
érdeklődő szülő és óvodapedagógus 
számára.

Ezen a héten kiemeltebb szerepet 
kapott a mozgás is. A délelőttönkénti 
vidám hangulatú mozgásos percek, 
labdajátékok jó lehetőséget biztosí-
tottak a mozgáskedv felkeltésére, a 
fokozottabb gyermeki mozgásigény 
kielégítésére, valamint annak tuda-
tosítására, hogy a rendszeres mozgást 
a későbbiekben sem szabad abbahagy-
ni, mert arra testünknek-lelkünknek 
nagy szüksége van.

Valamennyi óvodás gyermekünk 
Egészség-füzetet kapott ajándék-

ba, annak reményében, hogy a 
gyermekeken keresztül sok szülő-
ben felkelthetjük az érdeklődést az 
egészségesebb életvitel igényére. A 
receptekkel, színezőkkel, játékos fela-
datokkal dúsított kiadványból nagyon 
sok hasznos információt szerezhettek 
az egészséges táplálkozás szokásainak 
kialakításáról, a vitaminok szerepéről, 
a kellő mennyiségű vízfogyasztás fon-
tosságáról, a rendszeres testmozgás 
egészség megőrző hatásáról. 

Az óvodáskor sok mindenben 
meghatározó jelentőséggel bír a 
gyermek későbbi életére, szokásaira 
vonatkozóan. Erre az életkorra már 
visszaemlékeznek a gyermekek, az 
ekkor tapasztalt, megélt kellemes 
élmények már nyomot hagynak ben-
nük. Ezért hisszük és valljuk, hogy 
ha már most megtanulnak vigyázni az 
egészségükre, jó útravalóval indulhat-
nak a felnőttkor felé.

Palásti Józsefné óvodapedagógus
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EGÉSZSÉG-HÉT AZ ÓVODÁBAN
„Könnyebb az egészséget megőrizni, mint visszaszerezni!”

Egészségnevelés az ovisoknak
Gyermekkorban az egészségre ne-

velésnek az élet további szakaszaira is 
kiható jelentősége van, ezért az óvodai 
egészségfejlesztés kiemelt nevelési te-
rület. A 3-7 éves korosztályra jellem-
ző fiziológiai, életkori sajátosságokat 
figyelembe véve tervezzük a gondo-
zási tevékenységeket, a mozgásigény 
kielégítésének feltételeit, az egészség 
védelmét.

Az óvodai egészségnevelés célja: 
- a testileg, lelkileg egészséges ki-

egyensúlyozott gyermekek nevelése 
- egészségkultúrájuk kialakítása 
- az egészség megtartására, meg-

erősítésére történő felkészítés.
A gyermekek egészségének megőr-

zése érdekében különböző tevékeny-
ségeket, programokat szervezünk az 
óvodában. Kiemelt időszakban, január 

végén szervezzük meg az egészséghe-
tet. Az óvodapedagógusok ebben az 
időszakban még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a gyermekek testi - lelki 
egészségének megőrzésére, az egész-
séges életvitel gyakorlására, a beteg-
ségmegelőzés, és egészségmegőrzés 
szokásainak kialakítására, a környe-
zettudatos magatartás megalapozásá-
ra. 
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Alpári Tisza Horgász Egyesület
6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 76.

Telefon: 76/425-228, mobil: 20/214-1232

Meghívó az Alpári Tisza Horgász Egyesület
2018. évi beszámoló Közgyűlésére

  A közgyűlés helye és időpontja: Tiszaalpári Művelődési Ház nagyterme 
2019. március 3. vasárnap 9 óra.

Napirendi pontok:

1.  Beszámoló a 2018. évi munkáról. Előadó: Barta Lajos.
2. Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése, 2019. évi költségvetési ter-

vezet. Előadó: Madla Jánosné. 
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról. Előadó: Popper József.
4. Beszámoló a Fegyelmi Bizottság munkájáról. Előadó: Pap József.
5. Új alapszabály ismertetése, vagy módosítása, amennyiben változás áll 

be a törvényszéki beadás óta.     Előadó: dr. Csernus Tibor.  
6. Javaslat a Jelölő Bizottság tagjainak megtárgyalására, elfogadtatása.
7. Az elhangzott beszámolók megvitatása és szavazásra bocsájtása.
8. Egyebek: hozzászólások, javaslatok.
  Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz úgy ugyanazon a napon 
és helyen 10 órakor a Közgyűlést megismételjük! Ez esetben a jelenlévők 
létszámától függetlenül határozatképes lesz a Közgyűlés!

A részvételére feltétlenül számítunk! 

Horgász üdvözlettel: az Alpári Tisza Horgász Egyesület vezetősége 

Tiszaalpár 2019. február 1. 

Tisztelt
Horgászok!

A 2019. év is számos változást ho-
zott a Horgászok részére. Sokan 
hallottak már róla, hogy 2018-tól 
elkezdődött a horgászok regisztrá-
ciója, a horgászkártya bevezetése. A 
horgászkártya az igazolvány alapja 
az új engedélyek kiadásának, egyút-
tal az előző évi fogási napló leadása 
is részévé vált az engedély váltási 
folyamatnak.
Felhívjuk a Horgászok figyelmét, 
hogy a 2018. évi fogási naplók le-
adási határideje 2019. február 28. 
Ez a gyerekekre is vonatkozik! Csak 
szabályosan kitöltött és határidőre 
leadott naplót tudunk befogadni. 
Az előzőeknek nem megfelelően le-
adott napló esetében a Horgásznak 
a következő engedély váltásakor 
emelt díjat kell fizetni. A központi 
átszervezések miatt az adminisztrá-
ciós munka és a számítógépes rend-
szerbe történő egyidejű feldolgozás 
miatt, a horgászengedélyek kiadásá-
nak az ideje megnövekedett. Emiatt 
kérjük a megértésüket és türelmü-
ket.

Alpári Tisza HE 

A gyermekek életkorának és egyé-
ni fejlettségének megfelelően élmény 
- és tevékenységalapú, érzékenyítő, 
interaktív módszerek alkalmazásai 
kerülnek előtérbe. Ezen a héten egy 
bábelőadás megtartására került sor 
a környezettudatosság témájában. A 
gyermekek számára a bábelőadást a 
Fénykörközösség Nonprofit Kft. csa-
pata biztosította, amely a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzat „EFOP-
3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesz-
tése térségi szemléletben – kedvezmé-
nyezett térségek” c. pályázat részeként 
került megrendezésre. Az előadást az 
ovisok nagyon élvezték, lehetőséget 
adott a gyerekek interaktív megnyilvá-
nulásaira. A helyes és jó válaszadások 
szerint sikerült a mese üzenetével azo-
nosulniuk, miszerint az egészség mi-
lyen nagy „kincs” az emberek számára. 

A projekt az óvoda egészségnevelési 
munkájához jól illeszkedett, egyrészt 
az igényes bábelőadással, másrészt az 
előadáson alkalmazott oktatási segéd-
eszközökkel (bábparaván, kézzel ké-
szített bábok, stb.), melyeket az előa-
dás végén az óvodának ajándékoztak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
projektben résztvevők munkáját, hisz 
segítségükkel még hatékonyabbá vál-
hat intézményünk munkája az egész-
ségnevelés terén is. 

 Molnár Gabriella 
óvodapedagógus
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Az alábbi idézetünk a késői magyar 
középkor egyik legjelentősebb eseményét 
a Rákóczi-szabadságharcot köti össze Al-
párral. A törökök kiűzése után vagyunk, 
az ország romokban, a török vészt szin-
te sértetlenül megúszó Habsburg-ház 
pedig egyre nagyobb terheket kezd róni 
Magyarországra. A magyar érdekek szó-
szólója Rákóczi több nemessel együtt 
ellenállásba kezd és a gondolatokat, sza-
vakat,  tettek követik. Kezdetét veszi a 
kuruc-labanc korszak. Ebben a jelentős 
történelmi eseményben Alpárnak nyilván 
nem volt nagyobb szerepe. Viszont mégis 
csak jó tudni, hogy mi történt ekkor mai 
községünk területén, dacára annak, hogy 
akkoriban a majd 90%-ban elpusztított 
Duna-Tisza közébe épphogy csak elin-
dult az újranépesedési folyamat, köztük 
Alpáron is.

„A három puszta területén kisebb csa-
patmozgások zajlottak le a Rákóczi-sza-
badságharc idején. A kecskemétiek álla-
tait Alsóalpárpusztán megdézsmáló rácok 

esetét fentebb már idéztük. 1705 októbe-
rének első napjaiban a kuruc és labanc 
csapatok fő hadtestei állomásoztak a kör-
nyéken. Október 2-án, a Szolnoknál tábo-
rozó kuruc sereg vezetője, Károlyi Sándor 
generális Rákóczihoz küldött levelében 
arról írt: „…hogy az német …egyenesen 
Alpárra ment a Tisza mellé, mely ezen 
alól négy mélfölddel vagyon, azon alól 
penig Csongrád hozzá két mélföld, már 
Alpárnál vet-e hídat, vagy Csongrádnál, 
…nem tudhatom.” 

Miután kiderült, hogy az ellenség 
a Csongrádnál történő átkelés mellett 
döntött, Károlyi a sereg egy részével el-
távozott, míg Bottyán Jánost a sereg má-
sik részével egy Alpár területén felütött 
táborban hagyta. Bottyán október 9-én 
és 12-én küldött levelet Rákóczinak az 
alpári táborból. „Én magam beteges ál-
lapottal lévén, az ágyat nyomom” – írta 
az éppen gyengélkedő generális. Alig 
egy évvel később, 1706. augusztus 30-án 
Károlyi Sándor ismét arról tett jelentést, 

hogy az ellenséges csapatok „Alpár nevű 
helyen… az Tisza parton” szálltak meg.”

Néhány nagyobb és nevezetesebb régi 
magyarról köztudott, hogy járt Alpáron 
(bármilyen ügyből kifolyólag is). A fen-
ti cikk tovább bővíti ezen nevek listáját, 
mégpedig Bottyán Jánossal, vagy ismer-
tebb nevén Vak Bottyánnal, aki Rákóczi 
fejedelem utolsó percig hű társa lett. Rá-
kóczi így jellemezte Bottyánt: „Nem volt 
sem jó származású, sem művelt ember, 
ezért igen nyers volt, de józan, éber, szor-
galmas. Szerette a népet, és az is rend-
kívül szerette őt, mert katonáit szigorú 
fegyelemben tartotta, de mindenkor igaz-
ságot szolgáltatott nekik, amikor igazuk 
volt.” Katonai pályafutása példás, melyet 
mindvégig az ellenség vezérei is elismer-
tek. Vak Bottyán megtestesíti a klasszikus 
magyar huszár alakját, aki tábornoki ran-
gig jutott. A halál végül nem a csatatéren 
érte, betegség tudta csak legyőzni. 

Zsigó Ferenc

Alpár a Rákóczi-szabadságharc idején:
ALPÁR ANNO:

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kí-
vánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, 
hogy megkezdi a biológiailag lebomló 
hulladék rendszeres díjmentes begyűj-
tését, a cég által folyamatosan a gyűjtési 
alkalmak számához igazodóan biztosított 
biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy 
kévényi mennyiségben Tiszaalpár terüle-
tén.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés 
során az ingatlanoknál kertekben, ud-
varokban, konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállí-
tása történik.A biológiailag lebomló hul-
ladékot(fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú 
növényeket, háztartásban, éttermekben, 
kiskereskedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradékot) a díj-
mentesen biztosított biológiailag lebomló 
zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 
50 cm átmérőjű kötegekben (maximum 
0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előt-
ti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési 
napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni 
és az elszállításidőpontjáig az ingatlan 
előtt kint hagyni,oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Amennyiben a biológiailag lebomló hul-
ladékot nem ilyen formában helyezik ki, 
vagy ha kommunális hulladékkal kevere-
dik, akkor a biológiailag lebomló hulla-
dék járattal nem szállítják el! 
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulla-
dékok:

Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 
fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott 
virág, falevél, lágyszárú növény, virá-
gágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:

- zöldség- és gyümölcsmaradványok, ká-
vézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növé-
nyi származékok, élelmiszer-maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtés során állati ürü-
léket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok ap-
rítás és komposztálás után hasznosításra 
kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisz-
telt Érdeklődők a Regionális Hulladékle-
rakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hul-
ladékos zsák települési szilárd hulladékot 
is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen 
gyűjtés keretében elszállításra, ennek té-
nyéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájé-
koztatást kap.

Zöldjárat naptár 2019.
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Történetek, hagyományok Böjtelő havában
Az első magyar nyelvű kalendárium 

1538-ban jelent meg. Évszázadokon 
át szinte nem is volt más könyv, csak 
ez a házban. A Bibliát csak műveltebb, 
olvasni tudó emberek forgatták. Ma is 
visszaidézzük a népi hagyományokat, 
sokszor eszünkbe sem jutnak, pedig ér-
demes róla szólni. Az idő múlásával ma 
ösztönszerűen karóránkra tekintünk, 
vagy leginkább okos telefonunkra né-
zünk. A TV-ből, az internetről mindent 
megtudunk, ami ma már természetes-
nek tűnik a számunkra. 

Régmúlt időben az emberek a „bel-
ső óráikra” figyeltek. Különböző ter-
mészeti jelenségek igazították útba 
őket, hogy mi is a teendőjük. Az a bi-
zonyos „belső óra” az idők folyamán 
meggyengült, de nem halt el egészen a 
modern előrejelzések hatására sem. S 
hála Istennek bizonyos régi hagyomá-
nyok újra reneszánszukat élik. Sok-sok 
megfigyelés ma is él. Például a Gyer-
tyaszentelő. A téli álomból felébredt  
medvére milyen hatással van az időjá-
rás. A Balázsolás már kevésbé ismert, 
de úgy tudom, hogy az óvónénik ezt a 
hagyományt is felelevenítették. Valami-
kor a diákok házról házra jártak, javakat 
gyűjtöttek az „iskolamesternek”. 

Dorottya napja kedvelt nap volt a 

farsangolásra. S mondogatták is „ha 
Dorottya szorítja” (vagyis hideg van) 
„Julianna tágítja”. Bálint napja régen a 
tyúkültetés napja volt, ma már a szere-
lemesek napja Valentin. Zsuzsannakor 
megszólalnak a pacsirták és kezd sar-
jadni a fű. Mátyás ha jeget talál tör, ha 
nem talál, akkor ő csinál jeget. Talán 
mégis az összes februári hagyomány 
közül a legnagyobb hagyományokkal a 
FARSANG bír. 

Farsang a közelgő tavasz ősi örö-
münnepe. Egyúttal a tél és a tavasz 
küzdelmét szimbolikusan jeleníti meg. 
Gonoszűző, termékenységvarázsló, 
álarcos, alakoskodó szokások fűződnek 
hozzá. Például Mohácson a busójárás, 
kormozás, a telet jelképező koporsó el-
égetése.

A mi vidékünkön is élnek a farsangi 
hagyományok, bár nem ilyen több na-
pos látványként. Az én időmben ami-
kor tanítani kezdtem, még mi is fiatal 
pedagógusok jelmezbe öltöztünk. Nagy 
izgalommal készültünk a fellépésre, a 
bohóckodásra, az alakoskodásra. Talál-
tam egy régi képet: Vízhányó Franciska 
igazgatóhelyettes, mint spanyol férfi, én 
mellette, mint spanyol nő feszítettem, s 
még táncot is betanultunk. Nagy „sike-
rünk” volt. Régen a Műv. házban voltak 

a nagyobb ünnepségek, mert nem volt 
tornacsarnok. Minden osztályból egyé-
ni jelmezekbe öltöztek. Később már 
mikor még én is tanítottam, az osztály 
közösen készült egy-egy tánccal a jel-
meznek megfelelően, a nagy bálra. A 
legtöbb esemény farsang vasárnapjára 
esett és a rákövetkező néhány napra a 
„farsang farkára”. Ezeket mint évszá-
zadok óta mindig a „húshagyó kedd”, 
a „hamvazó szerda”, a „dologtiltó nap”, 
amit régen „böjtfogadó napnak” is ne-
veztek, mi keresztények már a Húsvétra 
való felkészülésként fogadtuk. 

Hiába látjuk már a TV-ben a farsan-
golásokat is, de szerinem jó visszaem-
lékezni és nem elfelejteni a régi hagyo-
mányokat, őseink szokásait. Latinovits 
Zoltán szavait idézném: „Naponta hú-
zom fel a múlt kútjából az emlékekkel 
teli vödröket. Vödörnyi szépet, hajnalt, 
alkonyt, elmúlt éveket, színeket.” Mi is 
próbáljuk meg nem elfelejteni a múlt 
emlékeit. Kívánok Önöknek, felnőttek-
nek, gyerekeknek, jó farsangi mulato-
zást!

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb jelezzék a plébániákon.
- Szentmiseszándékok íratására van lehetőség plébániákon irodai időben.
- Keresztelési lehetőségek februárban: Alpári templomban 9-én szombat 10:00. 
      Újfalui templomban 16-án szombat 10:00.
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Az OTP Bank Bozsik-Programban 
szereplő csapataink (U-7; U-9; U-11; 
U-13) részére  továbbra is a teremben 
folytatódnak az edzések.

Több tornára is meghívást kapnak 
utánpótlás csapataink, melyeken sikere-
sen vesznek részt.

2019. január 12-én ismét a Tisza-
alpári SE rendezte meg az OTP Bank 
Bozsik-program Futsal tornát, U-13-as 
korosztályban, az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola sportcsarnokában. 

Magas színvonalú volt mind a szer-
vezés, mind a csapatok által lejátszott 
mérkőzések.

A hazai tiszaalpári csapat mellett, 
a Hirös-Ép U-13-as csapata és a KLC-
KTE, illetve a Kecskeméti Labdarúgó 
Akadémia 2-2 csapata mérte össze ere-
jét.

A KLA egyik csapata U-12-es kor-
osztályú volt.

Jó lenne, ha minél többen el tudnák 
kísérni ifjú labdarúgóinkat és biztatnák 
őket, sok szeretettel várnak minden ked-
ves szurkolót!

U-14-es csapatunk számára elkez-
dődött a felkészülés a tavaszi szezonra, 
amely közben felüdülést jelent egy-egy 
teremtornán való részvétel.

U-14-es csapatunk a megszerzett 13 
pontjával, az 5. helyről várja a tavaszi 
rajtot.
_______________________________

U-19-es és felnőtt csapatunk számá-
ra is megkezdődött a felkészülés, hogy 
minél jobb formában kezdhessék a tava-
szi bajnoki mérkőzéseket.

Több felkészülési mérkőzés is beke-
rül a programba, melyről a Tiszaalpári 
SE facebook-oldalán adunk tájékozta-
tást.

Ifjúsági csapatunk az 5. helyről, míg 
felnőtt csapatunk a 7. helyről várja a 
folytatást.

A tavaszi program:
14. forduló: TISZAALPÁRI SE – 

Lakiteleki TE 2019.05.25 U-19: 14:45, 
Felnőtt: 17:00

15. forduló: Pálmonostora SE - TI-
SZAALPÁRI SE 2019.06.01. U-19: 

14:45, felnőtt: 17:00
16. forduló: TISZAALPÁRI SE – 

Vasutas SK 2019.03.09. U-19: 12:15, 
felnőtt: 14:30

17. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
SC Hirös-Ép 2019.03.16. U-19: 12:45, 
felnőtt: 15:00

18. forduló: Kecskeméti LC - TI-
SZAALPÁRI SE 2019.03.24. U-19: 
12:45, felnőtt: 15:00

19. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Izsáki Sárfehér SE 2019.03.30. U-19: 
12:45, felnőtt: 15:00

20. forduló: Nyárlőrinci LSC - TI-
SZAALPÁRI SE 2019.04.07. U-19: 
14:15, felnőtt: 16:30

21. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Kerekegyházi SE 2019.04.13. U-19: - , 
felnőtt: 16:30

22. forduló: Kunszállás SE - TISZA-
ALPÁRI SE 2019.04.20. U-19: 14:45, 
felnőtt: 17:00

23. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Kiskunfélegyházi HTK II. 2019.04.27. 
U-19: -, felnőtt: 17:00

24. forduló: Kiskunmajsa FC - TI-
SZAALPÁRI SE 2019.05.04. U-19: 
14:45, felnőtt: 17:00

25. forduló: TISZAALPÁRI SE – 
Helvéciai SE 2019.05.11. U-19: 14:45, 
felnőtt: 17:00

26. forduló: Hetényegyházi SC - 
TISZAALPÁRI SE 2019.05.18. U-19: 
14:45, felnőtt: 17:00

A hazai bajnoki mérkőzések Tisza-
alpár-Tiszaújfalun kerülnek megrende-
zésre.
_______________________________

Kézilabda csapatunknál is javában 
zajlik a felkészülés, a 9. helyről várja a 
tavaszi szezon első bajnoki mérkőzését.

A hazai mérkőzéseket továbbra is, 
a tiszakécskei Városi Sportcsarnokban 
rendezik meg.

Tavaszi menetrend:
Euroscale Kecskemét II. - TISZA-

ALPÁRI SE 2019.02.17. 17:00
TISZAALPÁRI SE – Euroscale 

Kecskemét I. 2019.03.02. 18:00
D-V SE Csávoly - TISZAALPÁRI 

SE 2019.03.10. 16:00

TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta 
TVSE 2019.03.23. 18:00

Kecel KC - TISZAALPÁRI SE 
2019.03.30. 18:00

TISZAALPÁRI SE – Félegyházi 
KSC 2019.04.06. 18:00

Bácsalmási PVSE - TISZAALPÁRI 
SE 2019.04.13. 14:00

STE-BS PLASTIC - TISZAALPÁ-
RI SE 2019.05.11. 17:00
_______________________________

Idén télen is több teremlabdarúgó 
torna került és kerül megrendezésre, 
amelynek helyszíne a tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tornaterme.

A VI. Huligánok Kupa és a XVII. 
Barátság Kupa mellett, melyről már 
beszámoltunk, január 19-én került meg-
rendezésre a VII. MATIC Kupa.

A VIII. MATIC Kupa teremlabdarú-
gó torna végeredménye.

1. Szabó-Team
2. Fünf-Essen
3. Expendables
4. Szniax fc
Legjobb játékos: Borsos Gábor 

(Fünf-Essen)
Legjobb kapus: Terjéki Gábor (Ex-

pendables)
Gólkirály: Marton Richárd (Sza-

bó-Team) 

Mind a három torna szervezője sze-
retné megköszönni a csapatoknak a 
részvételt, illetve a kilátogató érdeklő-
dőknek a megjelenést!
_______________________________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a 
Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) 
néven!
További információt csapataink mér-
kőzéseiről, a tabella állásáról az alábbi 
honlapokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert

Megkezdődött a felkészülés a tavaszi rajtra



Az Árpád Fejedelem nyugdíjas klub
táncosokat keres

Olyan ambiciózus emberek (hölgyek) jelentkezését várjuk kortól függetlenül: 
akik szívesen lennének aktív tagjai a tánckarnak. Meg tudnák tanulni az eddigi tán-
cok koreográfiáját, valamint a betervezett új táncokat is. (a táncruhák megvannak.)

Szívesen fogadjuk a jelentkezéseket, várunk benneteket a klubban!
Jelentkezni: Kiss Jánosné Márton Terikénél  Tel: 30/393-5803
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja

az 
1848-49-es forradalom és 

szabadságharc
emlékére rendezett megemlékezés

gyertyagyújtásra.

A megemlékezés helyszíne és id

Rossz idő esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre

Meghívó 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel meghívja

es forradalom és 
szabadságharc

emlékére rendezett megemlékezésre és 
gyertyagyújtásra.

Ünnepi köszönt
Dr. Vancsura István polgármester

Az ünnepi műsorban közrem
az Árpád Fejedelem Általános Iskola

tanulói és a Bársony Mihály Népdalkör

A megemlékezés helyszíne és időpontja:
2019. március 14. csütörtök

15 óra, Árpád tér 
(Petőfi szobor) 

ő esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre

Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Vancsura István polgármester

űsorban közreműködnek:
az Árpád Fejedelem Általános Iskola

és a Bársony Mihály Népdalkör. 

őpontja:

 esetén a rendezvény az iskola tornacsarnokában kerül megrendezésre.

Tegyen a
Tűzbiztonságáért!

Fókuszban a Kecskeméti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség

Elektromosság
Szakmai tapasztalat alapján a lakó-

épületekben keletkező tűzesetek egyik 
fő felelőse az elektromos energia hely-
telen használata.

Mit tehetünk ellene?
Az ingatlan elektromos hálózatát 

szükség esetén vizsgáltassa felül, azt 
csak szakember végezze.

Ne terhelje túl a rendszert (pl.: 
hosszabbítóba, ne csatlakoztasson má-
sik hosszabbítót).

Műszaki cikkeket csak megbízható 
forrásból vásároljon.

Hibás, sérült berendezést ne hasz-
náljon.

Ne hagyjon felügyelet nélkül hőt 
termelő elektromos berendezést.

Abban az esetben ha tűz üt ki, ne 
feledkezzen meg az áramtalanításról.

Munkaerőpiaci szolgáltatások Tiszaalpáron

Ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatásaink regisztrált 
álláskeresők számára: 

 Önéletrajz készítése 
 Állásinterjúra történő felkészítése
 Állásfeltárás 
 Munkatanácsadás 
 Pályatanácsadás 
 Szociális információnyújtás

 

Bővebb információ szolgáltatásainkról 
feltételek: 20/241-3656 

Együtt a munkavállalásért Bács-

GINOP-5.1.5-16-2017-00025 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatások Tiszaalpáron 

munkaerőpiaci szolgáltatásaink regisztrált és inaktív 

Állásinterjúra történő felkészítése 

információnyújtás 

szolgáltatásainkról és részvételi 

-Kiskun megyében 
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Tájékoztató a fenyőfagyűjtés 
rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztat-
ni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. február hónapban 
díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat 
az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja köze-
líteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontja 2019. február 26.

Quiz Night  
 KOCSMAKVÍZ 

 

IDŐPONT 
 2019. február 15.  

péntek 
18:00 – 20:00 

HELYSZÍN 
                         Árpád Művelődési Ház 

Kamaraterem 
6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 2. 

MI IS EZ? 
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak. 
2-6 fős csapatok jelentkezését várjuk 16 éves kortól 
Kádár Ákosnál a 0630/501-7466-os számon, vagy a 

kadarakos@tiszaalpar.hu e-mail címen. 

A GYŐZTES CSAPAT NYEREMÉNYBEN RÉSZESÜL! ☺ 

Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 4.400 Ft/24 óra

Kisteherautó bérlése 10.000 Ft/24 óra.

Hétfőtől vasárnapig elérhetőek vagyunk.
06-20/313-34-97
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Papp Húsüzletek
februári akciója

Sertés máj          200 Ft/kg
Darálthús          790 Ft/kg
Sertéscomb          980 Ft/kg
Sertés füstölt karajcsont    450 Ft/kg
Sertés csontnélküli karaj 1240 Ft/kg
Sertés vese         250 Ft/kg
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat

mindkét üzletünkben!

Mézzel óvja egészségét!

Termelői méz kapható!
Akác méz:  1800 Ft/üveg
Ámorakác méz: 1400 Ft/üveg
Selyemfű méz: 1400 Ft/üveg
Repce méz:  1100 Ft/üveg
Napraforgó méz: 1100 Ft/üveg

Nettó  tömeg: 950 g/ üveg

Érdeklődni:  Papp Emese
Tiszaalpár, Zrínyi M.u.14.

Tel.: 06 30 897 1917

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

VIII. Lakodalmi zenekarok és 

találkozójára
Valentin nappal egybekötve

2019. 02. 16
Helyszín:     Tiszaalpár Árpád Fejedelem Általános

Belépődíj:  4.500,- Ft   (amely tartalmazza az aperitif
ragulevest, sültes tála

Tombola a helyszínen vásárolható.
Hangulatról gondoskodnak:

Ifjú Kósa Zenekar 

Jegyek megvásárolhatók elő
Víglásiné Tóth Andinál (Tiszaalpári 
és Tóth István szervezőnél 
az alábbi telefonszámon jegyek 

 06-20/409 54 00

           
M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

. Lakodalmi zenekarok és 
vőfélyek  

találkozójára,  
Valentin nappal egybekötve

16-án 18 órai kezdettel.
aalpár Árpád Fejedelem Általános

Tornacsarnoka 
Ft   (amely tartalmazza az aperitif

ragulevest, sültes tálat, házi jellegű rétest)
Tombola a helyszínen vásárolható.

Hangulatról gondoskodnak: a vőfélyek és a fellép
Unicum Band  Premier

Jegyek megvásárolhatók elővételben:  
Tiszaalpári Háztartási Bolt) 

az alábbi telefonszámon jegyek megrendelhetők február 07-ig:
20/409 54 00

           
M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves baráti társaságát a

. Lakodalmi zenekarok és 

Valentin nappal egybekötve
n 18 órai kezdettel.

aalpár Árpád Fejedelem Általános Iskola                    

Ft   (amely tartalmazza az aperitifet, tárkonyos 
ű rétest)

Tombola a helyszínen vásárolható.
és a fellépő zenekarok

Premier Zenekar

ig:
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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.

* Eladó Hilti kalapács 30.000.-Ft , vala-
mint fúrógép, vérnyomásmérő és cukorszint-
mérő. Érd.: 0630/601-0608

* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépko-
csi. 1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-
572, 06-70/335-7108

* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaal-
páron. Tel.: 30/624-1068

* Ágyneműtartós, fejtámlás heverők ol-
csón eladók. 4 db, többféle. 7000.- Ft/db. 
Érd.: 76/656-970

* Kis családi ház eladó gáz fűtés, fürdő-
szoba. Irányár: 3 200 000.- Köztársaság u. 20. 
sz.Tel: 30/300-4387* 

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

* Albérlet kiadó! Igényesnek: három szo-
ba, 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 felújított, 
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

* Elektromos kerékpár új állapotban, fali 
törölköző szárító új, termosztát új eladók. 
Továbbá centrifuga, gyümölcscentrifuga, bőr 
cipők és csizmák eladók. Tel 30/573-3750 ér-
deklődni 16 óra után.

* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 
1. szám alatti bádogos, minden nemű bádogos 
munkát vállal kedvező áron, rövid határidő-
vel. Tel: 06 70 429 9146

* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988

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

* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC 

SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Alkot-
mány utca 4., tel.:0620-373-3-373

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

* 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 bútorozott 
családi ház. Tel.: 30/253-84-69.

* Eladó: hagyatékból maradt kihúzható 
rekamié két fotellel (15.000 Ft). Kihúzhatós 
rekamié két fotellel és két székkel (30.000 Ft).

* Három részes szekrénysor (10.000Ft) 
Érdeklődni 17:00 után. Tel: 76/424-293

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

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

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

* Tiszaalpáron eladó családi ház Damjani-
ch utca 2 szám alatt. Az épületben 5 helyiség 
található emellett külső konyha, garázs és 
disznóól is van az épülethez. Az irányár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: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 egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/335-74-73

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

* Eladó egy 4 lábú honvédségi gáztűzhely. 
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 villanymotoros 
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 vártunk: 
Tóth Zétény (Anyja neve: Szabó 
Edina), Izsó Ramóna Vilma (Ba-
ranyi Szilvia), Báder Alíz Zsu-
zsanna (Vezsenyi Tímea)

Akiktől búcsúztunk: Dömö-
tör János (1942), Demeterné Do-

bos Ágnes (1960), Barcsa Imréné 
Mizere Mária (1936), Hürkecz 
Józsefné Konfár Sarolta (1929), 
Palócz Gábor István (1965), Al-
mási Mihály (1946), Juhász Sán-
dor (1954), Deák Sándor (1925)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

szakács, kertész, felszolgáló, 
konyhai kisegítő

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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