
Immáron XI. alkalommal ren-
dezett Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata gobelin kiállítást, 
ahol 17 alkotó 56 kiállított munkáját 
tekinthették meg az érdeklődők.

Folytatás a következő oldalon.

Tehetséges
alkotók, díjnyertes 

alkotások
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Tiszaalpári Hírmondó

Megyei Közgyűlés
6. oldal

Jótanács Anyja Templom búcsúja
5. oldal

Majális
3. oldal

Egyedülálló vessző labirintus
a gyerekek kedvenc helye

Egyedi, különleges, természetes, 
s megannyi jelzővel illethetnénk 
azt a vesszőből készült labirin-
tust, amelyet április 20-án adtak 
át a Tulipán és Pillangó Családi 
Bölcsőde udvarán.

A nem mindennapi ösvény közel 
10 mázsa vesszőből készült és több, 
mint 300 méter hosszú, a közepén 

homokozó helyezkedik el. A Gergely 
család: Gergely István és felesége 
Gergely Ida közel 3 héten át dol-
gozott éjt nappalé téve, hogy az 
útvesztő Húsvétra elkészüljön. 

A páratlan, 2 bejáratú objektum 
impozáns környezetben várja láto-
gatóit, ami már most is a tiszaalpári 
gyerekek kedvenc játszóterepe. 
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A 2009-ben útjára indított 
kezdeményezés minden esztendőben 
megmozgatja településünk ügyes kezű 
hölgyeit. Mellettük számos vendég 
alkotót és műalkotást láthattunk már az 
évek folyamán, ennek ellenére a ren-
dezvény mindig újító erővel bír. Számos 
gobelin technikával ismerkedhettünk már 
meg, az idén kiállított munkák különle-
gességei a gyöngygobelinek voltak.

A május 3-i kiállításon először 
Török Józsefné, a kiállítás szervezője 
üdvözölte a vendégeket, aki ezt követően 
felkérte dr. Borvák Erzsébet aljegyzőt 
a kiállítás megnyitására. Az aljegyző 
asszony a köszöntője után visszaadata 
a szót Török Józsefnének, aki beszédé-
ben elmondta, hogy 4 településről: 
Csongrádról, Monorról, Jánoshalmáról 
és Hódmezővásárhelyről is érkeztek 
művészek a községbe.  Sőt arról is beszélt, 
hogy korábban csak szőtt gobelineket, 
falikárpitokat készítettek, de a fejlődés-

nek köszönhetően több technikával lehet 
ma már gobelineket alkotni. Normál 
öltéssel készült képek mellett, tű gobelin, 
keresztöltéssel készített és gyöngyökkel 
részben és egészben kirakott képek is 
fellelhetők az idei tárlatban. Egy-egy 
kép elkészítésében rengeteg munka van, 
az egyik kiállított, Szűz Máriát ábrázoló 
képet közel 32 160 darab gyöngy ékesíti.

A szervező arról a szenvedélyről 
is beszélt, ami az alkotókat összeköti, 
„Szenvedély az, amit képtelen vagy nem 
csinálni.” Aki belekóstol egyszer a kéz-
művességbe, az alig várja az időt, hogy 
újra leülhessen valami egyedit alkot-
ni. Sokszor lehet azonos az alapanyag, 
azonban mégis attól válik egyedivé egy 
alkotás, ha abba a művész beleteszi sze-
retetét, képzelőerejét, szakmai tudását, 
felkészültségét.  

Ezt követően a jelenlévők voksot tehe-
ttek a nekik legjobban tetsző képekre. A 
szavazatok alapján az első helyen Kádár 

Lászlóné, a Csongrádi Kézimunkakör 
vezetője végzett Tűz és jég című művév-
el.  A második legtöbb szavazatot Illés 
Renáta alkotása szerezte meg, a harmadik 
legtöbb voksot kapó kép alkotója Török 
Józsefné volt. 

Az első három közönségnyertes 
díjazása mellett Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának jóvoltából mind-
en alkotó egy-egy emléklapot, és egy 
Tiszaalpár címerével, valamint „Gobelin 
Kiállítás 2019” felirattal ellátott bögrét 
kapott ajándékba.

A Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesületének elnöke ezúton mond 
köszönetet a rendezvény sikeres leb-
onyolításban való támogatásért: Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának, Dr. 
Vancsura István polgármester úrnak, 
a Képviselő-testületnek, Kerekes 
Andrásnak, Gulyás Anikónak, Bartucz 
Istvánnak, Túri Máriának, Barna 
Anitának, Ivicz Nettának, az alkotóknak 
és mindazoknak, akik hozzájárultak a 
kiállítás megvalósításához.

Tehetséges alkotók, díjnyertes alkotások

Rangos eseménynek adhattunk 
helyszínt április 14-én a Holt Tiszán. A 
BÁCSHOSZ szervezésben és az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület közreműködé-
sével teleülésünkön került megrendezésre 
a Bács – Kiskun Megyei Egyesületi Veze-
tők versenyének tavaszi fordulója. 

A versenyen a megyei egyesületek 
vezetői mérethették meg magukat. Több 
mint 20 egyesület tette nálunk tiszteletét: 
Kecskemétről három, Kiskunfélegyhá-
záról, Kecelről és Hajósról kettő- kettő 
egyesület, Pirtóról, Nemesnádudvarról, 
Szankról, Szabadszállásról, Dunavecsé-
ről, Kiskunmajsáról, Kunszentmiklósról, 
Madarasról, Kisszállásról, Dusnokról, 
Fülöpszállásról és Tiszaalpárról is képvi-
seltették az egyesületeiket a vezetőik. 

A megjelenteket a BÁCSHOSZ részé-
ről Kovács Sándor elnök úr, községünk 
részéről Dr. Vancsura István polgármester 
úr és Barta Lajos, a horgászegyesület el-
nöke köszöntötte. 

A reggeli elfogyasztása után a csa-
patkapitányokon volt a sor, ők húzták ki 
a csapatuk versenyhelyét. A verseny a 
holtág megszokott részén, a zuhogótól az 
újfalusi strand szakaszáig bonyolódott le. 
Az időjárás az áprilist meg nem hazud-
tolva szeszélyes arcát mutatta. A verseny 
a kezdetét megelőzően kiadós záporral 
indult és félő volt, hogy ilyen körülmé-
nyek között hogyan zajlik az majd le, de 
amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan is 

távoztak az eső felhők, így ideális körül-
mények között mehetett végbe a megmé-
rettetés.  A szabályok szerint egy csapat-
kapitány és három versenyző szabadon 
választott módszerrel horgászhatott és az 
általuk fogott összes halmennyiség került 
lemérlegelésre a verseny végeztével. A 
versenyen a keszegfélék változatait lehe-
tett inkább horogra csalni, de akadt olyan 
is, akinek kisebb méreten aluli pontyokat, 
valamint csukát is sikerült horogra csábí-
tania. A versenyt követően, a mérlegelés 
után a halak visszakerültek a megszokott 
életterükbe. A versenyzők közül minden-
ki fogott halat. A csapatok között az ösz-
szfogás 57,84 kilogramm volt. Az Alpári 
Tisza Horgászegyesületet Madla Jánosné 
csapatkapitány, Mizere Krisztián, Patai 
Ferenc és Popper József csapattagok kép-
viselték.            

A verseny és mérlegelés után, a gyü-
lekező helyszínéül is szolgáló Parti presz-
szóban került sor az ebéd elfogyasztására, 
amely pecsenye leves és marhapörkölt 
volt.

 Majd elérkezett a várva várt az ered-
ményhirdetés. Az első és a második 
helyezett között másfél kiló körüli kü-
lönbség, míg a második, a harmadik és 
a negyedik helyezett között csak néhány 
deka eltérés, egész pontosan egy – egy 
hal (sneci) döntött. Az első három helye-
zett csapat kupával és éremmel gazdago-
dott, egy csapat pedig a Parti presszó által 

felajánlott különdíjban részesült.
A horgászverseny végeredménye: 
1. KUNSÁGHÚS HE (Kiskunfélegy-

háza) 6640 gramm, 2. Dunavecse 4900 
gramm, 3. Kecel Sport HE 4880 gramm.

Különdíjban részesült csapat:
4. Alpári Tisza HE 4860 gramm

BÁCSHOSZ és Alpári Tisza HE

BÁCS – KISKUN MEGYEI EGYESÜLETI VEZETŐK HORGÁSZVERSENYE
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Húsvéti zsongás a bölcsi udvarán

Hagyományos, az ünnephez kap-
csolódó játékokkal és népszokásokkal 
várták az érdeklődőket településünk 
első húsvéti rendezvényén. 

A rendezvény a húsvéti zsongás nevet 
kapta, amely jól jelképezi azt a gazdag 
programkínálatot, amellyel a Tulipán és 
Pillangó Családi Bölcsőde dolgozói ké-
szültek e napra. A gyerekek a szülőkkel 
együtt kézműves foglalkozáson vehettek 
részt, amely után meglátogathatták az ál-
latsimogatót, ahol kisbárányokkal és nyu-
lakkal is ismerkedhettek.  A programok 
között Csernák Emese, első osztályos 
tanuló is meglepte a közönséget, egy új 
mesével kedveskedett a jelenlévőknek. 
Később megkezdődhetett a várva várt 

tojásgyűjtés, a cél természetesen az volt, 
hogy minél több „zsákmányt” sikerüljön 
becserkészni rövid idő alatt. A gyerekek 
kreativitása nem ismert határt, volt, aki a 
pólójában, a hóna alatt, vagy éppen a szá-
jában vitte a gondosan megszerzett pré-
dát. A nagy izgalom közepette mindenki 
meg is éhezett, így természetesen az ener-
gia utánpótlása is megérkezett, az ünnepi 
asztalon finomabbnál finomabb falatok: 
kolbász, tojás, friss zöldségek sorakoz-
tak. Egy kis pihenő után ismét közös fel-
adat érkezett, hiszen fel kellett díszíteni a 
Bölcsőde tojásfáját. Ez is gyorsan ment, 
minden apró kis kéz megmozdult a cél ér-
dekében. Később kötetlen beszélgetés és 
játék zárta a délutánt. 

A Nyugdíjas Baráti Kör a szokott idő-
ben a hónap első csütörtökén jön össze 
megbeszélni a teendőket, melyek ránk 
várnak. Most is így volt ez. Fricskáné 
Jolikával, a klubunk vezetőjével közösen 
megbeszéltük a kirándulást és a terve-
ket, amiket közösen kell majd megolda-
ni. Ez a gyűlés is más volt, mint a meg-
szokott. Horti Sándor, Baranyi János, s 
hozzájuk kapcsolódott Hortiné Sacika 
hegedűt fogott, a férfiak mellé állt, édes 
bús dallamokat csaltak ki a hegedűikből 

és mindannyian énekeltük ezeket a szép 
régi anyákról szóló dalokat. Szem nem 
maradt szárazon! Az elhalkuló zene után 
megszólaltak versmondóink is. Szebbnél 
szebb verseket mondtak el köszöntve az 
édesanyákat, azokra is emlékezve, akik 
már nincsenek közöttünk. Vers mondó-
ink: Buzder János, Buzderné Marika, 
Csorbáné Gizike, Fricskáné Jolika, Horti-
né Sacika, Németh Gyuri szóló éneklésre 
vállalkozott. 

Szóltak a versek, a drága, hallhatatlan 

mindig tárt karjukkal váró, fáradhatatlan 
édesanyákról, akik minden bajban szívü-
kön viselik a család gondjait, és segítenek 
azt megoldani. A versek után még „kíván-
ságlistára” énekeltünk kedves dalokat. 
Közben jól kisírtuk magunkat.

Kedves barátaink nem csak versek-
kel készültek erre az ünnepi hangulatra, 
hanem finom süteményekkel is. Szabó-
né Ilonka, Hajagosné Icike Lakitelekről, 
a két Feketéné - a Marikák, és Erzsike, 
Fricskáné Jolika gondoskodtak arról, 
hogy a baráti beszélgetés mellé legyenek 
finom falatok is. 

Én Helen Exley szavaival fejezném 
be gondolataimat, kívánva minden édes-
anyának, legyen az övék:
„A fecske szikrázó röpte,
a kisegér nesztelen surranása,
a mezők feletti fátyolos pára,
a csillagokkal pettyezett sötét égbolt,
a pacsirta éneke, a vidék csendje,
a tengerek és folyók tisztasága és a csil-
lámló homok.”

A világ minden csodája legyen a tié-
tek, drága édesanyák, szerte a falunkban 
és a világban.

Szederkényiné Ceni Baráti Kör tagja

Édesanyák köszöntése a Nyugdíjas Baráti Körben

Családi majális 
szalonnasütéssel

Jó idő, s jó hangulat fogadta azo-
kat a kisgyermekes családokat, akik 
kilátogattak az újfalusi Tulipán és 
Pillangó Családi Bölcsődébe május 
1-jén. 

A majális délután 14 órakor vette 
kezdetét, ahol a gyermekek összeismer-
kedhettek Timi bohóccal, aki a délután 
folyamán különböző formájú léggöm-
bökkel lepte meg őket. A mókamester a 
lufihajtogatás mellett arcfestéssel is ked-
veskedett a gyerkőcöknek. A szervezők 
nem csak az apróságokra gondoltak a 
program összeállításakor, hanem a szü-
lőkre is, akik előbb Asharti Szabó And-
rea koncertjét hallgathatták meg, majd 
csocsóban is összemérhették tudásukat. 
A jó időnek köszönhetően lehetőség 
nyílt kültéri sütögetésre, nyársalásra is, 
amely felidézte a jelenlévőkben a régi jó 
majálisok, összejövetelek hangulatát. A 
programot bábelőadás zárta, amely után 
a kicsik személyesen is megismerked-
hettek a bábjátékokkal. 
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Hagyomány a PAX Otthonban, hogy 
megünnepeljük a hónap születés, és 
névnaposait. Április kerek évfordulót 
tartogatott. Rozmisné Margitka néni 

április 12-én töltötte be a 90. életévét. 
E jeles alkalomból dr.Vancsura István 
polgármester úr is elhozta a tisztelet 
és megbecsülés virágait, valamint dr. 
Menyhárt Anett jegyző asszony adta át 
a miniszterelnök úr emléklapját. Később 
Margitka néni fia tortával kedveskedett 
a jelen lévő vendégeknek.

90 év, hogy röpültek az évek, észre 
sem vette úgy röpült az élet.

90 év, sok mindent rejt, örömet, 
bánatot és sok boldog pillanatot.

90 év, nagy utazás, a vonat, 
Csépa, Kecskemét, Ballószög után, 
Tiszaalpáron megállt.

Margitka néni nem tétlenkedett 
a Nyugdíjas Klubba rögtön belépett, 
nem sokkal ezután a Népdalkörben is 
debütált. 

Így lett ő a közösségi élet aktív tagja, 
szerinte ez a hosszú élet titka!

Három éve az otthonunk lakója, itt 
sem tétlenkedik, ahol tud mindig segéd-
kezik! 

Így köszöntött Ránk e szép nap, így 
ünnepeltük.

Kedves Margitka nénit Isten éltesse 
sokáig!

Bartucz Istvánné

 Szépkorút köszöntöttek a Pax Otthonban 

Anyák napi köszöntőnket május 
1-jén tartottuk klubgyűléssel összevon-
va. Elsősorban a klubvezető, Kiss Já-
nosné köszöntötte az anyukákat, nagy-
mamákat és dédikéket is. Megható érzés 
ez, szerencsésnek tudhatjuk magunkat, 
amikor felnőtt unokáink köszöntenek 
nagymamaként bennünket. Ezt követő-
en Szilágyi Ferenc, klubvezető helyettes 
köszöntése következett: május első va-
sárnapja: anyák napja. Az édesanyákat 
köszöntjük ezen a napon, melyen az 
anyaságról emlékezünk meg. Megkö-
szönve azt a tengernyi jóságot, önzetlen 
szeretetet, türelmes gondoskodást, amit 
irántunk tanúsítottak az évtizedek során. 
Noha egy ilyen nap van az évben, ne fe-
ledjük az év minden napja is kevés lenne 
hálánk kifejezésére! Egy édesanyának 
lehet több gyermeke, de oly sok szere-
tet van a szívében, hogy mindannyiuk-

nak jut bőségesen. Kedves klubtársaim! 
Az édesapákról a XX. század elejétől 
emlékeznek meg. Ezúton mi is ezt tesz-
szük! Néhány gondolatban említést kell 
tennünk róla. Az édesapa szerepe a csa-
ládban milyen fontos. Az apai minta 
követése, főleg a fiúgyermekek számára 
nélkülözhetetlen. Köszöntjük szeretettel 
az édesapákat, nagypapákat, dédipapá-
kat is.

Verssel köszöntötte még az édesanyá-
kat: Csorba Jánosné, Balogh Károlyné, 
Kovács Sándorné, Kásáné Marika. Ezek 
után következett a finom vacsora: a szé-
kelykáposzta, amit Zoltai Géza főzött. 
Az italokat, süteményeket egyénileg 
hoztuk. Volt belőle bőven. Kónya Gábor 
szolgáltatta a zenét, valamint fotózott és 
videózott is egyúttal.

Jó hangulat volt, a táncos lábúak rop-
ták, finom volt a pálinka is!

Mindeközben megbeszéltük a továb-
biakban esedékes teendőinket, program-
jainkat, rendezvényeinket.

Balogh Károlyné

Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub anyák napi
rendezvénye

Fotó: Kónya Gábor

A Településünkért Egyesület szerve-
zésében 2019. április 23-án a nemzet-
közileg ismert és elismert biztonságpo-
litikai és migrációs szakember, Nógrádi 
György tartott előadást Tiszaalpáron.

Az esős délután ellenére Művelődési 
Ház előadótermében több, mint ötvenen 
hallgatták a Világpolitika 2019 című 
előadást. Dr. Farkas Klára köszöntő sza-
vai után a biztonságpolitikai szakértő az 

aktuális világpolitikai helyzetről, annak 
hazánkra gyakorolt hatásairól, az Euró-
pát fenyegető veszélyekről, a terroriz-
must magával hordozó migráció követ-
kezményeiről beszélt hallgatóságának.

Nógrádi György hosszabb időtar-
tamban válaszolt a nagyon érdeklődődő 
hallgatóság sok-sok biztonságpolitikai 
kérdésére.

Világpolitika 2019
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A hagyományoknak megfelelően május 
első vasárnapján tartották az alpári templom 
búcsúját. Ehhez kapcsolódóan szeretnék most 
szólni: 1902-ben Stenker András alpári plébá-
nos levélben fordult a püspökhöz, hogy az ere-
detileg fehérvasárnapkor tartott templomi búcsú 
időpontját változtassák meg. Levelében ezt írta: 
„Fehérvasárnapon a lelkészek mindenütt az első 
áldozókkal levén elfoglalva, segítséget nem 
kapok, vagy csak nehezen, s ennek következté-
ben az ezernyi búcsúsok nagy része gyónatlan 
marad”. A plébános kérésére ugyanazon évtől a 
búcsú időpontjául május első vasárnapját jelöl-
ték ki. Lényegében 1-2 héttel tolták későbbre az 
eredeti időpontot.

 Egy 1862-ban a Katolikus Néplapban meg-
jelenő további idézet álljon itt, melyből még 
tükröződik a régi hagyomány szerinti fehérva-
sárnapi búcsú hangulata, a kor szelleme, és jól 
kiérződik Alpár akkori dicső hírneve: 

„Alpár, április 27. 1862. Édes hazánk egyik 
valódi szíverének, Tiszamentének regényes 
vidékén egy meglehetős magasságú dombon 
állok, környezve a hívők ezreitől az alpári 
templom mellett... El-elmerengek történelmi 
múltúnk fölött, midőn ősapáink e helyen Za-
lánt legyőzve, diadalmaik közepeit nagyszerű 
áldomást tartottak a kivívott győzelem fölött. 
Eszembe jut, hogy őseink itt, Alpár síkjain ve-
ték meg alapját szent István országának, s ezen 
vidéket éneklék meg jutalmakkal koszorúzva az 
utódok:
„Mi zaj riad, mi nép tolong Alpár határidőn ?
Tán még kevés a csonthalom,
S tusára forr a hon!“

Merengésemből énekhangok csodálatos 
vegyülete ébresztett föl; zsolozsmákat zengtek 
részint a templomban levő, részint a vidékről 
besereglett hívek ezrei. Búcsú van ... igen, búcsú 
van Alpáron, mely mindig fehér-vasárnap tarta-
tik. A szentmenetekkel ide sereglett hívőket nem 
képes a kisebbszerű templom befogadni; hanem 
a Tisza felszíne fölött több ölnyi magasságú, 
egyenes fölepü dombon csoportosulnak össze 
s Isten szabad ege alatt föveg levéve azon édes 
istenes reményben nyugosznak meg, hogy ők is 
szent misét hallgattak ; s a szent búcsú üdvei-
ben részesülnek, és istenes énekek zengedezése 
között szentmenettel térnek helységeikbe vissza.

Valóban szép, s a még el nem fásult keblű 
keresztény katolikus emberre megható látvány 
is egy népes búcsú, melyen a környékbeli hívek 
megadják Istennek, a mi Istené, a barátságnak 
és atyafiságnak is meghozzák az illő áldozatot.”

 És végül a félegyházi tanyákon az a hiede-
lem járta, hogy az a legény, vagy leány fog csak 
jól házasodni, aki legalább kétszer részt vesz az 
alpári búcsún.  

ALPÁR ANNO:

Május első vasárnapja Alpáron min-
dig ünnep, egyrészről az édesanyáké, 
másrészről templomunk védőszent-
jének Jótanács Anyjának az ünnepélye.  

Ebben az esztendőben nem kedvezett 
az időjárás a búcsúra érkezett híveknek, 
így a hagyományos kültéri, körmenettel 
egybekötött szentmise helyett, az egyházi 
szertartás a templomban lett celebrálva. 
A rossz idő ellenére is zsúfolásig telt a 
kis templom. A szentmisét Főtisztelendő 
Hozdik Zsolt, a Kiskunhalas- Alsóvárosi 
templom plébánosa mutatta be. Az atya 
ünnepi szónoklatában előbb a karácsonyt, 
majd a húsvétot hozta szóba, az ünnepek 
középpontjában Jézus Krisztussal. Míg 
Karácsonykor Jézust előbb kisded képé-
ben, húsvétkor már Megváltóként látjuk, 
aki értünk halt meg a kereszten. Az atya 
feltette azt az elgondolkodtató kérdést a 
jelenlévőknek, hogy hagyjuk-e magunk-
ban felnőni a gyermek Jézust, ahhoz, akit 
keresztre feszítettek, majd feltámadott. S 
mi magunk fel tudunk-e nőni ahhoz, hogy 
elfogadjuk Jézust ebben a képben, szerep-
ben is. Később a beszéd további részében 

szó esett még a keleti kereszténységről, a 
Szentföldről is.  Az atya ezenfelül kitért 
XVI. Benedek pápa munkásságára, aki 
a mai kort a relativizmus diktatúrájának 
nevezi, amely semmit nem ismer el vég-
legesnek, és amelyben az ember végső 
mércéül saját énjét és saját vágyait állítja. 
A relativizmus ezért túlértékeli a környezet 
szerepét, a pillanatnyi élmények és beny-
omások jelentőségét. Ebben a szemlélet-
módban minden attól függ, hogy az ember 
abban a konkrét helyzetben hogyan érez, 
ez a felfogás gyakorlatilag tagadja, hogy 
lenne egy objektív mérce, amelyhez életét 
igazítania kellene. A kereszténység ezzel 
szemben azt tanítja, hogy léteznek örök 
törvények és örök értékek, amelyeknek 
maga Isten a forrása. 

A szentmise végén Kéri Vencel vers-
sel köszöntötte az édesanyákat, majd 
végül felhangzott katolikus himnuszunk, 
a Boldogasszony Anyánk. Ezt követően a 
Római Szent Franciska Karitász csoport 
tagjai süteménnyel és üdítővel kedvesked-
tek a templomból kifáradóknak. 

Áztató esőben is teljes búcsú 
Jótanács Anyjától

A Kátai soron található felújított ke-
reszt megáldására egy szeles, csípős áp-
rilisi napon került sor. A zord időjárás 
ellenére 20-30 falubeli összegyűlt a jeles 
eseményre, kicsik-nagyok vegyesen. Kéri 
Vencel atyával a jelenlévők előbb egy rö-
vid imádsággal, majd énekekkel örven-
deztek. Később az autók csomagtartóiból 
gazdag agapét rögtönöztek, amit kötetlen 
beszélgetés követett.

Megáldották a felújított keresztet

Egyházi sorok
-   Májussal kezdődően a hétköznapi esti szentmisék kezdési időpontja 19:00.
-   Májusban hétköznapokon az esti szentmisék végén a Lorettói litániát imád-

kozzuk.
-   Május 12-től vasárnapokon az Alpári templomban 18:00-kor is lesz szentmi-

se, szeptemberrel bezárólag van ez a lehetőség.
- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat minél előbb személye-

sen jelezzék a plébániákon irodai időben.
-  Május 12-én vasárnap a katolikus templomokban országos gyűjtés lesz a 

papnevelés céljára.
- Keresztelési  lehetőségek májusban:
  Alpári templomban 11-én szombat 9:30
  Újfalui templomban 18-án szombat 9:30
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Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés üléséről
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat Közgyűlése a április 26-án, 
pénteken tartotta soron következő 
ülését Tiszaalpáron, ahol a jelenlévők 
- számos térségünket érintő téma mel-
lett- többek között tájékoztatást kap-
tak a folyamatban lévő, és a már ered-
ményt elért pályázatokról is.

A napirendi pontok ismertetése előtt 
Dr. Vancsura István, Tiszaalpár pol-
gármestere köszöntötte a jelenlévőket és 
számolt be a nagyközség jelenéről és jö-
vőjéről.

Az ismertető után Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
elemezte a két ülés között eltelt időszak 
eseményeit, majd ismertette a napirendi 
pontokat.

A megyei bor útja
A napirendi pontok részletesebb is-

mertetése során a jelenlévők tájékozta-
tást kaptak többek között a Danube Wine 
Route határon átnyúló pályázatban eddig 
megvalósult rendezvényekről és eredmé-
nyekről. A projekt célja, hogy a bor és a 
turizmus kapcsolatát erősítse többek kö-
zött tematikus borutak kialakításával.

E projekt keretében valósult meg a 
tavalyi évben az I. Bács-Kiskun Megyei 
Bormustra és Nyitókonferencia, mely 
során a legkiválóbb megyei borászok 

és pincészetek lehetőséget kaptak, hogy 
megmutathassák a Duna Borrégió kiváló-
ságait. Ez év elejétől térségünk borásza-
inak lehetőségük nyílt egy 10 alkalmas 
képzésen részt venni, amely során min-
den alkalommal más-más pincészetet lá-
togattak meg, ahol nagy tekintélyű szak-
emberektől kaptak hasznos tanácsokat, 
útmutatást a megyei bor útjáról, lehető-
ségeiről, irányairól. Az előadássorozaton 
megismerkedhettek, a legmodernebb és 
leghatékonyabb marketing eszközökkel, 
technológiákkal és a hazai és nemzetközi 
jó gyakorlatokkal.

Bács-Kiskun Megyei Területrendezési 
Terv

A közgyűlés tagjai tájékoztatást kap-
tak a Bács-Kiskun Megyei Területren-
dezési Terv előkészítő és javaslattevő 
fázisairól. A területrendezési tervek a 
területfejlesztés céljaival összehangolt, 
egymásra épülő koncepciók, amelyek 
közvetítik az országos elképzeléseket. 
Bács-Kiskun Megye Területrendezési 
Terve meghatározza térségünk jövőbeni 
arculatát, fejlesztési irányait, tekintettel 
a fenntartható fejlődésre, valamint a te-
rületi, táji, természeti, ökológiai és kul-
turális adottságokra. A tavalyi évben az 
előkészítő fázis vizsgálatai véget értek. 
Jelenleg pedig az úgynevezett javaslatte-
vő tervfázis készül. 

Értékőrzés
Az ülésen résztvevők az elmúlt öt 

év értékőrző tevékenységével is megis-
merkedhettek. A megyei önkormányzat 
kiemelten fontos feladatának tartja a hun-
garikum mozgalmon keresztül az értékek 
feltárását és megóvását. Az elmúlt évek-
ben több sikeres pályázat eredményeként 
rendezvények, kiállítások, megyei ver-
senyek valósultak meg, valamint egy, az 
értékeket bemutató weboldal és két színes 
kötet őrzi a megyei kiválóságokat.

A megyei identitás erősítése
Értékeink továbbörökítése kiemelten 

fontos feladat, mely számos területen - 
köztük a turisztikában is- markánsan meg 
tud jelenni. Az ”Érték, Élmény, Egészség 
megjelenítése közösségi programokban” 
című projekt keretén belül a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat célul tűzte ki a 
megyei identitástudat erősítését, az érté-
kek felfedezését, felismerését. 

A pályázati forrás lehetőséget ad ér-
tékőrök képzésére, mesekönyv, legendá-
rium kiadására, népismereti táborok és 
sportesemények szervezésére, melyek 
mindegyike a közösségi kohézió erősíté-
sével támogatja a helyi és megyei iden-
titástudatot. A három éves program meg-
teremti azt az alapot, amely segítségével 
megismerhetőek lesznek a megyénkben 
élő népcsoportok, történetek, értékek.

A hagyományoknak megfelelően a 
Barna és Fiai Faiskola Tiszaalpár nagy-
községnek is adományozott egy ősho-
nos, magyar fát, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat és Tiszaalpár eredményes 
együttműködésének szimbólumaként, 
melyet a közgyűlés tagjai Dr. Vancsura 
Istvánnal közösen ültettek el. Az ese-
ményt színesítette a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános iskola 5. osztályos 
tanulóinak műsora.

Kecskemét, 2019. április 26.
Debreceni Vanda Elnöki kabinet

90 év margójára
Ideje korán elment március 30. napján

Kecskeméti Pál,
aki április 21-én töltötte volna be 90 életévét.

Pali bácsi sajnos nem érhette meg jubileumi köszöntését,
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata ezúton is részvétét

fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak.

Helyesbítés
A Tiszaalpári Hírmondó márciusi 
számában a testületi hírek rovatban 
a szervezetek 2019. évi támogatá-
sánál az Árpád Fejdelem Nyugdí-
jas Klub támogatási összege téve-
sen jelent meg. 220 000 Ft helyett 
200 000 Ft a helyes összeg.
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Sikeres versenyeink voltak…

„A vers ajándék, melyet meg kell tanul-
nunk elfogadni és befogadni.” ( Cseh 
Katalin)

Az idei tanévben a Pejtsik Béla 
Községi Könyvtár adott helyet költé-
szet napi megemlékező műsorunknak. 
József Attila és Márai Sándor születés-
napjára emlékeztünk a Születésnapom-
ra és a Rejtelmek című versek megze-
nésített változatának meghallgatásával.  
Ezt követően a versmondó gyerekek 

– akik az utóbbi időben iskolánkat si-
keresen képviselték a szavalóversenye-
ken- magyar költők verseit szavalták 
el társaiknak, megmutatva azt, hogy a 
versek segítségével bárhová elutazha-
tunk, és hogy a költészet mennyi érze-
lem és hangulat kifejezésére alkalmas. 
A műsorban fellépett: Lajos Viktória 
5.c, Kovács Barbara 5.c,  Kis Maja 5.b , 
Vései Vanessza 1.a Málits Tamara 5.b , 
Hamerli Rebeka 5.c és Dömötör Bálint 
8.b osztályos tanuló. 

2019 márciusában és áprilisában si-
keresen szerepeltek iskolánk tanulói az 
irodalom- és szavalóversenyeken. A Ti-
szakécskei Móricz Zsigmond Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium által 
szervezett térségi irodalmi vetélkedőn 
2019. március 28-án csapatunk a 4. he-
lyezést szerezte meg. A verseny témája 
Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Ke-
hida című könyve volt. A versenyt meg-
előzően ezt a művet kellett a tanulók-
nak elolvasniuk, és a hozzá kapcsolódó 
feladatokat csoportban megoldaniuk a 
helyszínen. A csapat tagjai voltak: Ko-
csis Regina 6.a, Homoki- Szabó Anita 
6.b, Rácz Eszter 8.a és Dömötör Bálint 
8.b. 

2019. április 6-án, Kiskunhalason 
került megrendezésre a Weöres Sán-
dor megyei szavalóverseny döntője, 
melyen iskolánkat Dömötör Bálint 8.b 
osztályos tanuló képviselte. Reményik 
Sándor: Eredj, ha tudsz című versét 
mondta el, és teljesítményével a 4. he-

lyezést szerezte meg. Gratulálunk a 
színvonalas versmondáshoz! 

2019. április 10-én a Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé-
gium a költészet napja alkalmából ren-
dezett szavalóversenyt felső tagozatos 
tanulók számára. Málits Tamara 5.b és 
Hamerli Rebeka 5.c osztályos tanuló 
pontos és szívhez szóló versmondásá-
ért emléklapot kapott. Dömötör Bálint 
8.b osztályos tanuló Reményik Sándor: 
Eredj, ha tudsz című versének elmon-
dásával megnyerte az 1. helyezést. A 
zsűri kiemelte, hogy életkorának meg-
felelő verset választott. Dicséretet érde-
melt a kiforrott versmondás, a hangerő 
és a hangszín, a kisugárzás és a színpadi 
jelenlét. 

Gratulálunk a színvonalas szerep-
lésért minden versenyzőnek! Felkészí-
tők: Dömötörné Tar Margit és Bondár 
Enikő.

Költészet Napja A FÖLD NAPJA
AZ ISKOLÁBAN
„Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol 
lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között.
Kinek szíve mindenkiért egyformán do-
bog,
Szívünkben gyújts gyertyát, mely szebb jö-
vőért lobog,
A Föld az otthonunk, a Föld ahol lakunk,
Legyünk a jel, a reménység, kik változást 
hozunk.”

Ez a dal volt a mottója az ötödik év-
folyam Föld napi műsorának, amit 
2019. április 17-én adtak elő iskolánk 
tanulóinak és tanárainak. Ökoiskola 
révén fontosnak tartjuk, hogy a Föld 
napjáról megemlékezzünk, és hogy 
felhívjuk a figyelmet szűkebb és tá-
gabb környezetünk tisztán tartására, 
megóvására. A műsorban ehhez a té-
mához kapcsolódva hangzottak fel 
dalok, versek az 5. osztályosok előa-
dásában. Felkészítők: Dömötörné Tar 
Margit, Ivicz Lázár, Maróti Pál.
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Szelektív hulladékgyűjtés
„Miután reggel gondosan rendbe 

szedte magát az ember, gondosan rend-
be kell szednie a bolygóját is.”

(Antoine de Saint-Exupéry )
Ez az idézet is lehetett volna a mot-

tója iskolánk szelektív hulladékgyűj-
tési akciójának, amelyet 2019. április 
25-én szervezett meg Novák Lászlóné 
és Somodi Ida tanítónő a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda részvételével. 
A hagyományokhoz híven gyűjtöttük a 
papírt, a fémet és a pet palackot. Mint 
mindig, most is nagyon aktívak voltak 
mind az óvodások szülei, mind pedig 
az általános iskolás tanulók és szüleik. 
Mind papírból, mind fémből, mind pet 
palackból nagy mennyiség gyűlt ösz-
sze. Szeretnénk megköszönni minden 
résztvevőnek a lelkes munkáját, segítő 
együttműködést. Köszönjük a gyűjtés 
helyszínének közelében élők türelmét! 

Olyan gyereket szeretnék, aki…
Ezzel a kiegészítendő mondattal fogad-
ta Labáthné Marika a Szülők Akadémi-
ája első előadásán, a megjelent szülő-
ket. Az április 30-i előadás a „Hogyan 
segítsem jól a gyermekem?” címet kap-
ta.
Milyen gyereket is szeretnénk? Jó kér-
dés…. Aki ügyes, okos, szófogadó, 
önálló, segítőkész, tisztelettudó?  és 
sorolhatnánk még. De nem biztos, hogy 
ezek a legfontosabb dolgok. A szülők 
részéről sokszor nagyok az elvárások, 
mert ha nem is tudatosan, de meg akar-
nak felelni valakinek. És hol van ekkor 
a gyermekünk?
Hogyan segíthetjük őket jól ebben a ro-
hanó, elanyagiasodott világban? A vá-
lasz nagyon egyszerű; beszélgetni kell 
velük, meg kell hallgatni őket akkor, és 
amikor ők ezt igénylik, figyelni kell rá-
juk. Úgy tudjuk őket a legjobban segí-
teni, ha nyugodt, biztonságos családban 
nőhetnek fel. Egy ölelés, egy biztató 
szó megerősíti őket abban, hogy helyük 
van a családban, őszintén fordulhatnak 
problémájukkal szüleik felé. Ez pedig 
nem kerül semmibe, a szeretetért nem 
kell fizetni.
Az előadás célja nem az volt, hogy 
Marika megmondja, hogy ezt így kell 
csinálni, azt pedig úgy kell. Hanem az, 

hogy gondoljuk át az adott helyzetet és 
próbáljunk meg a gyerekünk fejével 
gondolkodni. Hibáznak ők is, ahogyan 
anno mi is hibáztunk… Hogyan kerül-
hetjük el a csapdákat, vagy ha már be-
leestünk, hogyan kerülhetünk ki belőle.
Az előadáson részt vett egy fiatal pár is, 
akik most várják első babájukat. Ők ezt 
úgy fogalmazták meg, hogy „kihívás” 
előtt állnak. Igen, szülők lesznek, de ők 
már tudják, másként fogják látni, meg-

élni majd az előttük álló „problémákat”.
Egy kellemes délutánt töltöttünk együtt 
és hasznos gondolatokkal lettünk gaz-
dagabbak. 
Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt a következő előadásra, mely 
május 24-én (péntek) tartunk „Vigyázat 
serdülök! Vigyázat serdülők!” címmel 
17 órától az iskola 35-ös tantermében.

Dósa Krisztina
Szülői Szervezet elnöke
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E B O L T Á S I     É R T E S Í T É S
Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról az alábbiban tájékoztatjuk. A 164/2008. (XII.8) FVM rendelet 3 §-ban 
előírt 3 hónaposnál idősebb ebek kötelező veszettség elleni oltása Tiszaalpár nagyközségben az alábbi helyen és időben 
történnek:

A szervezett védőoltás helye és ideje:  2019. május 25.

Újfalui labdarúgó pálya   07-08 óra
Tűzoltószertár    08-11 óra
Régi piactér mázsaház   11-13 óra
Polyákfalu     /Berze Márton tanyája/ 13-14 óra
Vasútmenti iskola    14:30-15 óra

PÓTOLTÁS DÁTUMA JÚNIUS 1. (SZOMBAT) UGYANAZOKON A HELYSZÍNEKEN ÉS IDŐPONTOKBAN

A 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 13 § -a szerint csak egyedi azonosítóval -microchippel- beazonosítható állatokat 
lehet veszettség elleni oltásban részesíteni. Az állatorvossal a 06-30/207-8148-as telefonszámon, egyénileg egyeztetett 
időpontban, az állattartási helyén is elvégezhető a veszettség elleni kötelezőoltás. Az egyedi megjelöléssel – microchippel 
– nem rendelkező, veszettség elleni oltásban nem részesített ebek gazdái élelmiszerfelügyeleti bírsággal büntetendők. Az 
oltás díja a szervezett oltás helyén 3.800,- Ft/állat, lehetőséget biztosítunk telefonos egyeztetés alapján a háznál való 
oltásra, melynek díja 3.800,- Ft + kiszállás díj = 4.300,- Ft/állat
 
Tiszaalpár, 2019. április 26.

Dr. Menyhárt Anett s.k.                                                   Dr. Horváth László s.k.
jegyző                                                                               állatorvos

INGYENES
JÓGAOKTATÁS 

INDUL
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az 
Árpád Művelődési Házban ingyenes (15 
főig) jógaoktatást tart Fehér Ildikó az aláb-
bi időpontokban:

- 2019. május 08. 18:00 Iskola sportterme
- 2019. május 15. 18:00 Művelődési ház 
nagyterme
- 2019. május 22. 18:00 Művelődési ház 
nagyterme
- 2019. május 29. 18:00 Művelődési ház 
nagyterme
- 2019. június 12. 18:00 Művelődési ház 
nagyterme

A résztvevők hozzanak magukkal folyadé-
kot, polifoamot vagy takarót, kispárnát. Az 
óráról fényképdokumentáció és jelenléti ív 
készül, mely nem kerül megjelentetésre 
sehol, csupán a pályázat elszámolásához 
szükséges.

Az ingyenes oktatás az EFOP- 1.5.3-16-
2017-00009 kódszámú projekt keretében 
valósul meg.

Elkezdődött a kézilabda pálya
építése

Majd kétéves folyamat lezárását követően a napokban elindult a kültéri kézi-
labda pálya kivitelezése. A munkálatok befejezését nagyban befolyásolhatja 
majd az időjárás, de a tervek szerint legkésőbb június második felére minden-
féleképp elkészül majd.
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Áprilisi találkozás
Kjellerup és Tiszaalpár települé-

seket több évtizedes testvértelepülési 
kapcsolat köti össze, melynek  meg-
erősítéseként április elején vendégül 
láthattuk a dán testvértelepülésünkről 
érkezett 10 fős delegációt. 

Április 3-án reggel dr. Vancsura 
István polgármester fogadta a ven-
dégeket a Polgármesteri Hivatalban, 
majd a Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvodába vezetett a delegáció útja. 

Az óvódások táncos-zenés műsora 
után az udvarra csalogatott minden-
kit a kemencében készülő finomsá-
gok ínycsiklandozó illata. Kiss Mária 
óvodavezető az intézmény bemutatá-
sát kellemes Holt-Tisza parti sétával 
kötötte össze.

A Kádár Lajos Közösségi Házból 
hallható muzsikaszó ebédre invitálta 
a delegációt. Horti Sándor és felesé-
ge, Baranyi János a hegedű mellett 

tekerőlanton is játszott. Tisza menti 
településként Csernák Zsolt képvi-
selő és családja halászlével, Hegyiné 
Évike pedig többféle ízesítésű rétessel 
látta vendégül a delegációt.

Az ebéd után Kanalas János ko-
sárfonó, népművészet mestere keze 
munkájának megcsodálásával, ezt 
követően pedig madármegfigyeléssel 
folytatódott a program.

Az eseményekben gazdag nap zá-
rásaként Csernák Zsolt legényfogó le-
veséből, az önkormányzat konyháján 
dolgozók által készített sültestálakból, 
valamint Hegyiné Évike süteményei-
ből álló ízletes vacsorát fogyaszthat-
tak el a vendégek. 

Bízom benne, hogy dán vendége-
ink kellemes élményekkel gazdagod-
va jó hírét viszik településünknek.

dr. Menyhárt Anett jegyző

Közmeghallgatás
június 4-én

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alap-
ján 2019. június 04. (kedd) 17.30 
órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Közmeghallgatás helye: Művelődési 
Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dó-
zsa Gy. u. 2.

Napirendi pontjai:
• Tájékoztató az önkormányzat 

2018. évben végzett munkájáról,
Előadó: dr. Vancsura István pol-
gármester

• Tájékoztató az önkormányzat 
2019. évi terveiről, beruházásai-
ról, pénzügyi lehetőségeiről
Előadó: dr. Vancsura István pol-
gármester

• Egyéb kérdések, javaslatok, hoz-
zászólások
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TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00009
„Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése”

Tiszaalpáron 2018 decemberében megkezdődött egy közösségfejlesztő folyamat. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a 
konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszí-
rozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni. Egy önkéntes hálózatot szeretnénk kialakítani a teljes lakosság, 
mint a célcsoport a helyi társadalom életében történő cselekvése mozgósítása partnerségek építése. 
Részcéljaink:
• a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az elvándorlást
• célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kul-

turális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő 
tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak,

• célunk a jelenlegi civil cselekvési kedvünk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája 
által, valamint  a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,

• célunk a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai között kulturális és 
gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirekt kommunikációt folytatunk majd a helyi lakosokkal, amelyben 
egyrészt mindenki információhoz jut, másrészt egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőségük adódik a helyi 
ügyekbe valóbeleszólásba. A projekt első szakaszában felmérést végzünk a közösségek részvételével. A felmérés elér-
hető Tiszaalpár honlapján. Továbbá szeretnénk papír alapon is minél több háztartásba eljuttatni.  
Kérjük a lakosságot, amennyiben Önhöz eljut a felmérés, 2019.május.31-ig  a kihelyezett gyűjtőpontok egyikére jut-
tassa vissza! 
Gyűjtőpontok: Tiszaalpári Művelődési Ház, Dózsa György utca 2. , Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal, Árpád tér 1.

Májusban véradás
Figyelem! Májusban ismét lesz lehetőség véradásra településünkön!

Május 22-én, 9-12-ig várják az önkéntes véradókat a Magyar Vöröskereszt
munkatársai a Művelődési Ház nagytermében!
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A tavaszi hajrához érve
Az OTP Bank Bozsik-Programban 
szereplő csapataink (U-7; U-9; U-11; 
U-13) számára folytatódnak és lassan 
véget is érnek a tornák, illetve a feszti-
válok, a fiatalabbak részére.

A további Bozsik-Program tornáinak 
időpontjai és helyszínei:
U-7; U-9
2019.05.18., 09.00 (szombat), Kecske-
mét, Széktói Stadion

U-11, 13
2019.05.13., 17.00 (hétfő), Kecske-
mét, Széktói Stadion
2019.05.27., 17.00 (hétfő), Kecske-
mét, Széktói Stadion 

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kí-
sérni ifjú labdarúgóinkat és biztatnák 
őket, sok szeretettel várnak minden 
kedves szurkolót!

U-14-es csapatunk utóbbi hetekben 
lejátszott bajnoki mérkőzéseinek ered-
ményei:

11. forduló
Félegyházi-TSI „A” - TISZAALPÁRI 
SE 0-0

12. forduló
Bugaci KSE - TISZAALPÁRI SE 
0-12
Gól: Patai Kevin /4/; Novák Zoltán /4/; 
Barta Dávid /2/; Lingurárin Sándor /2/

13. forduló
Kunszállás SE - TISZAALPÁRI SE 
3-3
Gól: Novák Zoltán /2/; Lingurárin 
Sándor

14. forduló
TISZAALPÁRI SE – Mercedes-KLC 
„B” 3-1
Gól: Barta Dávid; Lingurárin Sándor; 
Novák Zoltán

U-14-es csapatunk a megszerzett 21 
pontjával, az 5. helyről várja a folyta-
tást.
Nyáron ismét lesz tábor külön az U-9-

es és U-11-es korosztálynak, illetve az 
U-13-as és U-14-es korosztálynak. 

U-9; U-11:
2019.07.01. és 2019.07.05. között, 
melynek helyszíne a Tiszaalpári SE 
Sportpályája.
A foglalkozás reggel 8 órától 16 óráig 
tart.
Ízelítő a programok közül: Strand, 
mozi, kerékpártúra, sok-sok foci és 
sok más.
A tábor díja 15.000 Ft (Étkeztetés biz-
tosított)
Jelentkezési határidő: Június 10.
Fehér Emilnél és Czimer Krisztiánnál 
lehet jelentkezni.

U-13; U-14
2019.07.07. és 2019.07.10. között, 
melynek helyszíne Lakitelek-Tőserdő.
A foglalkozás nem napközis, hanem 
ottalvós, egész napos. 
Ízelítő a programok közül: Strand, Ka-
landpark; éjszakai túra, sok-sok foci és 
sok más.
A tábor díja 15.000 Ft (Étkeztetés biz-
tosított)
Jelentkezési határidő: Június 10.
Fehér Emilnél és Czimer Krisztiánnál 
lehet jelentkezni.

Nagyon fontos, hogy a szervezők fiúk 
és lányok jelentkezését egyaránt vár-
ják és nem kikötés az, hogy igazolt 
labdarúgó legyen a jelentkező!
___________________________

Labdarúgó felnőtt csapatunk élén vál-
tozás történt!
Fütyü Illés helyett az idény végéig 
biztosan Kádár Tibor veszi át a csapat 
irányítását, az utánpótlásban végzett 
munkája mellett!
Illésnek köszönjük és minden jót kívá-
nunk, míg Tibornak sok sikert! 

U-19-es és felnőtt csapatunk eddig 
nem közölt eredményei:
21. forduló: TISZAALPÁRI SE – Ke-
rekegyházi SE
U-19: -
Felnőtt: 0-1

22. forduló: Kunszállás SE - TISZA-
ALPÁRI SE
U-19: 1-3
Gól: Nemes István /2/; Tóth Tamás
Felnőtt: 3-1
Gól: Gaál Márk

23. forduló: TISZAALPÁRI SE – Kis-
kunfélegyházi HTK II.
U-19: -
Felnőtt: 1-3
Gól: Borsi Sándor

24. forduló: Kiskunmajsa FC – TI-
SZAALPÁRI SE
U-19: 3-0
Felnőtt: 7-1
Gól: Hekkel Zsolt

A hazai bajnoki mérkőzések Tiszaal-
pár-Tiszaújfalun kerülnek megrende-
zésre.

U-19-es csapatunk az ötödik helyről, 
míg felnőtt csapatunk a 10. helyről 
várja a folytatást.
___________________________

Kézilabda csapatunk a „csonka” baj-
nokság miatt, csak 1 bajnoki mérkő-
zést játszott az utóbbi hetekben, me-
lyen 31-21-es vereséget szenvedett a 
Bácsalmási PVSE vendégeként.
Legeredményesebb gólszerzőnk Da-
másdi András volt, 8 góljával.

Már csak egy mérkőzés van hátra a 
bajnokságból, melyet május 11-én 
vívnak a soltvadkerti STE-BS Plastic 
csapata ellen, idegenben, 17 órától!
___________________________

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve 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
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 4.400 Ft/24 óra

Kisteherautó bérlése 10.000 Ft/24 óra.
Kaució szükséges minden esetben!

Hétfőtől vasárnapig elérhetőek vagyunk.
06-20/313-34-97

Költöztetés 
Bútor szállítás

Építőanyag szállítás
Hétvégén is!
20/313-34-97

ÚJ KÖNYVEK
ÉRKEZTEK A

KÖNYVTÁRBA!
Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Bíró Szabolcs: Lángmarta dél (Anjouk 2.)
Bíró Szabolcs: Az utolsó tartományúrig
   (Anjouk 3.)
James Bowen: Bob szerint a világ
Carrie Cooper: Bábok tánca
Carrie Cooper: Kétségekbe zárva
Katherina Diamond: A tanár
Katherina Diamond: A titok
Robert Galbraith: Halálos fehér
Marék Veronika: Boribon tojást fest
Charles Martin: Hegyek között
Charles Martin: Hosszú az út
Charles Martin: A szív kútja
Guillaume Musso: Central park
Mary Jo Putney: Menekülés a háremből
Andrea Weller-Essers: Vonatok

Tóth Gyorsszervíz
Személy- és kistehergépjárművek

javítása, mentése,
általános karbantartása.

Tel.: 20/333 20 68 és 20/313 34 97

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a

rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
barátoknak, Koch torma – Gondozási Központ

dolgozóinak, akik drága szerettünk
Szabó Józsefné Csányi Anna

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Szabó József és családja
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MÁNYI BAZÁR
Tiszaalpár, Ady Endre utca 69. szám alatt

megnyílt 100 Ft-os jellegű bolt,
ahol az árak alacsonyak és családbarát!

Kedves eladókkal és hihetetlenül jó árukészlettel
várunk minden kedves vásárlót.

Kínálatunkból:
mosogató-, mosószerek, üdítők, sörök, borok, 
ajándéktárgyak, édességek, tartós élelmisze-
rek és háztartási felszerelések.
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig: 7-16 óráig
szombaton: 8-12 óráig
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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
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.

* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentkezését vá-
rom. Tel.: 30/430-8146
* Egy hold akácerdő eladó Tiszaalpáron. Irányár: 1,2 
millió Ft.  Érd.: 30/300-4387
* 1,5 és 3 szobás albérlet kiadó.  Érd.: 30/300-4387
* Lada 1200-as személygépkocsi eladó. Minden ere-
deti rajta. Vizsgáztatott, üzemképes. Érd.: 76/424-581
* Üzlethelyiség kiadó, Szent Imre tér 13. Érd.: 
76/424-581 vagy személyesen a helyszínen
* Eladó Zanussi fagyasztószekrény 240 l-es, bejárati 
ajtó szúnyoghálós ajtóval. Érd.: 06/70/659-4528
* Mozgáskorlátozottak egyesülete új tagok jelentke-
zését várja. Molnár Csaba Tel.: 0630/269-0744
* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 12.000.- Ft. 
Érd.: 06/70/200-8677.
* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfástól eladó. 
Érd.: 76/715-725
* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. Érd.: 
30/430-8146
* Tiszaalpár Csongrád úti körzet 40. szám alatti 4000 
négyzetméter tanya eladó.3 szoba, konyha, fürdőszo-
ba, előszoba melléképületek. Gáz, víz, villany. Irány-
ár 12 millió. Érdeklődni: 70/3771796 
* Lakitelekhez közel, (vasút mellett, Páll tanya mö-
gött) külterületen 0180/15 hrsz. alatt nyilvántartott 
2423 m2  (90 m hosszú, 25 m széles) földterület 395 
m2 saját használatú úttal eladó, vagy kiadó. Víz, vil-
lany van. A részben almafával beültetett területen 30 
hl-es tartály van (csöpögtető öntözéshez). Elérhető-
ség: 30-241-7078
* Eladó vérnyomásmérő és cukorszintmérő. Érd.: 
0630/601-0608
* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gépkocsi. 1988-as 
évjárat. Érdeklődni: 06-76/421-572, 06-70/335-7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaalpáron. Tel.: 
30/624-1068
* Ágyneműtartós, fejtámlás heverők olcsón eladók. 4 
db, többféle. 7000.- Ft/db. Érd.: 76/656-970
* Kis családi ház eladó gáz fűtés, fürdőszoba. 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 szoba, fürdő-
szoba. Gázkonvektor fűtéssel. Érd.: 06-30/300-4387
* Eladó használt, világos színű 2 ajtós szekrény kis 
hibával, 6000.- Ft. Érd.: 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. 
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
* Elektromos kerékpár, kombi hűtő, szobai (3-2-1) 
zöld ülőgarnitúra és fából készült konyhai sarok gar-
nitúra eladó. Érd: 30/573-3750
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 1. szám 
alatti bádogos, minden nemű bádogos munkát vállal 
kedvező áron, rövid határidővel. Tel: 06 70 429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel eladók. Tel: 
06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC SZER-
VIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Alkotmány 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: 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, összkomfortos 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 Damjanich 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 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 köszőrű-
gép. 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: Novák Noel (Anyja neve: Novák Éva), 
Burka Kende (Burka Dzsenifer), Torgyik Róbert (Jámbor Laura), Ba-
gány Ádám (Antal Anita), Gálfi József Attila (Pásztor Alexandra), Ajtai 
János Dániel (Nagy Dzsenifer), Dömötör Boldizsár (Kátai Anita), Há-
rinkó Mendel Áron (Hárinkó Nelli),  Marsa Zoltán (Misik Tímea)

Akik házasságot kötöttek: Juhász József Mihály és Ipacs Mónika 
(04.12.)

Akiktől búcsúztunk: Bodor Jánosné Góg Julianna (1930), Szabó 
Józsefné Csányi Anna (1929), Szabóné Bodri Nikolett (1988), Virág 
Mihályné Törteli Erzsébet (1933), Jánosi Antal (1941), Kozma Jánosné 
Hornyák Jolán (1926)

Anyakönyvi hírek

A Lakitelek Népfőiskola
Alapítvány munkatársat keres
a következő munkakörökre:

takarító, felszolgáló,
épület karbantartó, lovász

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.



16. oldal                                                            2019. május

 

Időpont: 2019. június 14. péntek 18.00 óra 

Időtartam: 2 óra, kettő ötperces szünettel 

Helyszín: Árpád Művelődési Ház  

A nyolcadik előadás témája: 

ANONYMUS KRÓNIKÁJA, 

Alpár szerepe a honfoglaláskor 
 
 

Előadó: Zsigó Ferenc 

Továbbra is: „Hozzon egy történetet!” 


