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Tiszaalpári Hírmondó
Új képviselő-testület régi polgármesterrel

Az idei esztendőben október 13-án 
került sor a helyi önkormányzati válasz-
tásokra, amelyen a választásra jogo-
sultak közül (4 013 fő) 2 066 fő (51,48%) 
járult az urnák elé településünkön. 

A polgármester választáson négy 
független jelölt közül (Dr. Vancsura 
István, Dr. Farkas Klára, Pintér László, 
Balla Zsolt) lehetett kiválasztani, hogy 
ki irányítsa a következő öt évben a 
nagyközség életét. A választáson 2 
037 érvényes szavazólap került leadás-
ra, a szavazók 53,66 %-a voksolt Dr. 
Vancsura Istvánra. Aki immáron harma-
dik ciklusát kezdi meg polgármesterként 
Tiszaalpáron. 

A képviselő-testület létszáma az 
előző ciklushoz képest kettő fővel 
lecsökkent, hiszen településünk az 5 000 
fős lakosságszám alá esett, így ebben 
a ciklusban csak 6 fő képviselőnek 
jutott hely a testületben.  Az egyéni 
listás szavazáson 20 fő mérettette meg 
magát, közülük 14-en függetlenként, 
6-an pedig a FIDESZ-KDNP-Nemzeti 
Fórum jelölésében. 

A képviselők választásán 2 010 
érvényes szavazólap került leadásra, 56 
érvénytelen volt. A választók közül 1 
113-an (55.37%) Dr. Taricska Tiborra, 
1 007-en (50.1%) Dr. Csernus Tiborra, 
883-an (43.93%) Bartók Istvánra (1967), 
721-en (35.87%) Bodor Ádámra, 718-
an (35.72%) Kacziba Sándorra, vala-
mint 686-an (34.13%) Kőrös Lajosnéra 
voksoltak. 

Október 13-án a helyi önkormányza-
ti választásokkal egyidejűleg zajlottak a 
nemzetiségi önkormányzati választások 
is, amelyen a településünkön a 162 
szavazásra jogosult főből 83-an jelentek 
meg. Itt az érvényes szavazólapok száma 
79 volt.  9 fő jelöltből 3-an jutottak be 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületébe. Jakab Gyöngyi 
42 (53,16%), Ajtai Elemér 37 (46,84%), 

Jakab Elza 30 (37,97%) szavazatot 
kapott. 

Október 22-én került sor a helyi 
önkormányzati választáson megválasz-
tott polgármester, az önkormányza-
ti képviselők, továbbá a nemzetiségi 
választáson megválasztott nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők meg-
bízóleveleik ünnepélyes átadására. 

Biczók Mihály, a Helyi Választási 
Bizottság elnöke köszöntötte az egyb-
egyűlteket, majd ismertette a 2019. évi 
választások eredményeit, s megállapí-
totta, hogy eredményes és törvényes volt 
az október 13-i voksolás. Ezt követően 
átadta a megbízólevelet a megválasz-
tott polgármesternek, Dr. Vancsura 
Istvánnak, majd az önkormányzati 
képviselőknek: dr. Taricska Tibornak, 
dr. Csernus Tibornak, Bartók Istvánnak, 
Bodor Ádámnak, Kacziba Sándornak, 
Kőrös Lajosnénak. Ezek után a 
nemzetiségi önkormányzat képviselői: 
Jakab Gyöngyi, Ajtai Elemér, valamint 
Jakab Elza kapták meg képviselői meg-
bízólevelüket.   

Az alakuló ülésen előbb a polgár-
mester, majd a képviselők tették le 
esküjüket. A továbbiakban Dr. Vancsura 
István polgármester köszöntötte az 

egybegyűlteket,  majd javaslatot tett az 
alpolgármesteri tisztség betöltésére Dr. 
Csernus Tibor személyében. A testület 
egyöntetűleg támogatta ezt, így Dr. 
Csernus Tibor is letette alpolgármesteri 
esküjét. 

A következő napirendi pontban 
megállapításra került a polgármester 
illetményének és költségtérítésének, 
valamint az alpolgármester tiszteletdí-
jának, valamint költségtérítésének pon-
tos összege. 

Végül, de nem utolsó sorban a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meg-
választása következett, amelynek elnöke 
Bodor Ádám, tagjai: Bartók István, dr. 
Taricska Tibor, Kacziba Sándor, Kőrös 
Lajosné, Kiss Lajos, valamint Csernák 
Zsolt Sándor lettek. 
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„Ami hasznos annak, aki kapja, nincs 
terhére annak sem, aki adja.” (Cicero)

Tar Marika is így volt ezzel, aki még 
az előző évben elhatározta, hogy nem 
csak a B osztályt - akinek minden évben 
megszervezi a találkozóját – hanem az 
50 éves találkozóra összehozza az A -B 
osztályt, hogy együtt legyenek-e jeles 
évfordulón. Több hónapos szervezése 
után sikerült. Az öreg Alma materben 
gyülekeztek, hogy szippantsanak egyet 
a régi iskolájuk levegőjéből. Sok-sok év  
után öleljék meg egymást és mondják el 
életük rövid történetét, örömüket, bána-
tukat, ami 50 év alatt történt velük. Saj-
nos kicsit „foghiányosak” már a padok 
hisz 16-an az A-ból, 7-en a B-ből, a ta-
nítók, tanárok közül is talán a mennyek-
ből nézik e népes diáksereget. Mi néma 
felállással emlékeztünk rájuk. „A csönd 
ahol a lélek is lakik”, s lelkünkben ők 
is örökké élnek. Marika átadta Fehérné 
Erzsike osztályfőnök és Kiss Anti üze-
neteit, amit e találkozóra küldtek. Az 
asztalon 23 szál fehér rózsa emlékez-
tetett bennünket a sajnos „igazoltan” 
távollévőkre, akikért már csak a harang 
szól „búsan”. Itt voltunk az októberi 
csodálatos napfényben mosolyogva, vi-
dáman, hallgatva a beszámolókat élet-
ről, családról, munkáról. Sokszor nevet-
tünk egy-egy beszóláson. Még mindig 
azok vagyunk, akik voltunk, kicsit 
megőszülve, kicsit megváltozva amit 
50 évvel ezelőtt talán nem is hittünk, 
de még mindig barátként üdvözöltük 
egymást. Az élettörténéseket a Tiszatáj 
Vendéglőben folytattuk a gyönyörűen 
megterített asztaloknál. A rendhagyó 
osztályfőnöki órán mindenki szóhoz ju-
tott. Fiatal, kedves felszolgálók hozták 
elénk a szem, száj ingerét megmozga-
tó vegyestálakat. Közben iszogattunk 
egymás egészségére és a NAGYTA-
LÁLKOZÁS örömére. A finom vacsora 
után következett az est FÉNYPONTJA 
a gyönyörű emeletes 60 szeletes torta, 
mely feliratával is figyelmeztetett, hogy 
bizony eltelt az 50 év. Röpke fényké-
pezések és az ámulások után Kopjás-
né Évike ügyes kezének és a hatalmas 
késnek megadta magát e remekmű. 
Szeletekre vágva tányérjainkon landolt, 
s ízlelve a tíz ujjunkat megnyalhattuk 
utána. Még repetázhattunk is! Közben 

Baranyi Jancsi és barátja hangszeré-
nek hangjaira szebbnél-szebb nótákat 
énekeltünk. Köztük, „szép gyermekkor 
jöjj vissza egy szóra”! „Múlnak a gyer-
mekévek, nincs vissza út!” S hogy ne 
csak szomorkodjunk éveink múlásán, 
felhangzott a táncra hívó dal „nem csak 
a húszéveseké a világ!” Táncoslábú ba-
rátaink éveiket meghazudtolóan ropták 
a táncot. A többiek énekeltek, vagy be-
szélgettek a gyermekkori csínyekről, 
csetepatékról. Egy-egy mosoly vagy 
nevetés nem került semmibe, de gaz-
dagította a találkozó élményeit. Hajnal 
két óráig mulattunk, énekeltünk, táncol-
tunk. Ekkor döntöttünk úgy, hogy véget 
vetünk a zenének, s haza mennek a lá-
nyok, fiúk és a zenészek. 
Külön köszönöm azoknak, akik meg-
tisztelték egymást és Marika hívó sza-
vára vállalták a kiadásokat azért, hogy 
találkozhassanak gyermekkoruk egy 
darabjával és diáktársaikkal, TISZTE-
LET NEKIK.
Emlékek nélkül csak árnyékok lennénk. 
Az életeket megismerve olyan érzésem 
támadt, hogy ti kedves tanítványaim, ha 
hétszer elestek is, de nyolcadszorra is 
sikerült mindig felállnotok! S ez a va-
lami! 
Én köszönöm, hogy meghívtatok, hogy 
köztetek lehettem, s visszaidézhettük 
ifjúságunk bús, édes szép emlékeit. Re-
mélem ez a találkozó mély nyomokat 
hagyott bennetek, mint a „tenger, mert 
a tenger is mély és végtelen”! 
Olvastam egy szép gondolatot, s most 
ezt megosztom veletek.
„Egy bölcs tanító mindig megenge-
di diákjainak, hogy amikor csak lehet 

maguktól oldják meg problémáikat”. 
NEKTEK AZ ÉLET volt a bölcs taní-
tótól, s örömmel hallgattam beszámoló-
itokat, hogy a PROBLÉMÁKAT meg-
oldottátok. 
Sok-sok boldog évet és boldog találko-
zókat kívánok mindannyiótoknak!

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Akik megtisztelték a talákozót:

TAR MARIKA B.oszt. Csupa nagybe-
tűvel a sok munkáért, a szervezésért!
A osztály: Bartus Ilona + férje, Bódi 
Zsuzsa, Bodor Piroska, Ivicz Éva, Kása 
Imre, Kecső Erzsébet + férje, Kovács 
Piroska, Kopjás Mihály + felesége, 
Lantos Mihály + társa, László Zoltán, 
Lólé Julianna + férje, Magó László, Bo-
dor János, Vereb Sándor + felesége
B. osztály: Bakos István + fia, Ben-
kó Imre, Faragó Erzsébet + férje, Illés 
Imre + felesége, Ivicz Mihály, Kolláth 
Sarolta, Körösy Mária + férje, Lovas 
Anna, Lovas Erzsike + férje, Őze Sán-
dor + felesége, Péter Magdolna + férje, 
Pozsár Irén, Szabó Tibor, Szűcs Irén, 
Tar Mária szervező, Tar Mihály, Tar 
Péter, Wolf Gabriella + férje, Baranyi 
János + felesége

50 éves osztálytalálkozó 1969-2019
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Csodálatos napsütéssel köszöntöt-
te október az időseket. Igazi „vénasz-
szonyok nyara” üdvözölt bennünket, 
és a meleg napsütés vidám hangulatot 
teremtett e rendkívüli találkozóhoz. 
Rendkívülinek azért is tekinthető, 
mert átléptük a szőke Tiszát és ti-
szakürti nyugdíjasokat is meghívtuk 
a lakiteleki nyugdíjasainkkal együtt, 
hogy beszélgessünk, barátkozzunk, 
örüljünk a nyugdíjas éveknek. Igaz 
felettünk is „elmúlt a nyár, s félig az 
ősz, a zsenge alkony elidőz.” Akár-
hány évesek leszünk is barátra mindig 
szükségünk van. A várakozás ideje 
alatt, „a beszélgetés úgy csengett akár 
a legfinomabb üveg, tisztán, igazul és 
megnyugtatóan.” (Brown) 

Miután jól kibeszéltük magunkat, 
a gyönyörűen terített asztaloknál min-
denki elfoglalta helyét, s megkezdő-
dött a várva várt műsor. 

Fricskáné Jolika a Baráti Körünk 
vezetője, köszöntötte a polgármester 
urat, képviselőket, szponzorainkat, 
tiszakürti és lakiteleki barátainkat és 
nem utolsó sorban a Baráti Kör tag-
jait. Ezen szép köszöntő szavak után 
kezdődött a szeretettel készült műsor. 
Kálmán Pali egymás után szólította 
a szereplőket. Citerások, hegedűsök 
édes-bús és vidám dallamai csendül-
tek fel, amit mi is énekeltünk velük. 
A zene szó elnémult s jöttek a mi 
táncos lábú „ifjaink” a country zené-
re hatalmas jókedvre derítettek ben-
nünket. Az asztal alatt a mi lábaink 
is megmozdultak, kezeinket pirosra 
tapsoltuk. Ezután egymást követték 
versmondóink: Buzder János felesége 
Marika, Fricskáné Jolika, Feketéné 
Erzsike. Buzder Jancsi énekkel is kö-
szöntött bennünket. Csorbáné Gizike 
és férje Jancsi tréfás felelgetős éneke, 
Feketéné Erzsike és Marsáné Aranka 
gunyoros jelenete kacagtatott meg 
bennünket. A műsor végét egy kedves 
tiszakürti vendégünk Kulcsár Tibor-
né tréfás monológja zárta, ami ismét 
vidám nevettetésre ingerelte a hallga-
tóságot. Egy nagyon kedves megle-
petés ért bennünket 80 év felettieket, 
ami könnyeket is csalt a szemünkbe. 
Polgármester úr és Jolika egyenként, 
név szerint köszöntötte fel a ma is 

örökifjú 80 éveseket. Köszönjük ezt a 
szép gesztust. 

A Himnusz éneklése után Góg 
Misi és Fekete Feri illatozó finom 
pörköltjét hozták elénk a szakácsaink 
segítői. Előtte nem maradhatott el a 
koccintás sem. Mindannyiunk egész-
ségére és arra, hogy egy év múlva újra 
találkozzunk ürítettük poharainkat. 

Nem kellett biztatni bennünket, 
szó nélkül fogyasztottuk az ízletes 
pörköltet s mellé a finom borocskát. 
A vacsora elfogyasztása után már 
ott mosolyogtak ránk a sütemények, 
felkínálva magukat az ízlelőbimbó-
inknak. Ilyenkor másra nem is gon-
dolunk a halk zeneszó mellett, csak 
arra, hogy milyen jó együtt lenni. Alig 
fejeződött be a halk zeneszó, Baranyi 
Jancsi és fia ifj. Baranyi János hang-
szereiből már is megszólalt a táncra 
csábító zene. 

Olyan jó volt látni a párokat, akik 
még hála Istennek együtt tudják rop-
ni a táncot. Nem irigykedve, de egy 
kicsit megsajdult szívvel eszünkbe 
jutottak a régi szép idők párjainkkal. 
Na de „félre bánat, félre bú, bolond 
aki szomorú” nóta szerint mi „ösz-
szekapaszkodva” kapcsolódtunk be a 
táncoló barátainkhoz. Néha pihegve, 
pihenőt tartva, beszélgetve, felele-
venítve ifjúságunk édes madarait, a 
kicsit homályba tűnt éveket. Mulatni 
jöttünk és nem keseregni, a zene a 
tánc még most is összeköt bennünket. 
A jól átmulatott órák után elhalkult a 
zene és megkezdődött a tombola sor-
solása. Mint régen gyermekkorunk-

ban, úgy vártuk a pillanatot, hogy 
kihúzzák számainkat a kosárból. Sok-
szor mondtuk viccesen „bunda-bun-
da”, de persze tudtuk, hogy ez csak 
vicc! Volt aki sokat nyert, volt aki 
semmit, na de ez így van míg „vi-
lág-világ” lesz. Túl tettük magunkat 
a „fájdalmas” nyeretlenségünkön. 
A zene hangjaira mulattunk tovább. 
Hajnalig szólt a muzsika, s aki bírta 
mulatott tovább, összekapaszkodva, 
énekelve. Az élet még sok ilyen baráti 
mulatozásokra kínálja fel a lehetősé-
geit, igyekezzünk, hogy ne szalasz-
szunk el egyetlen ilyen lehetőséget 
sem, mert nem csak a húszéveseké 
a világ. Igaz, mi már néha csetle-
dezünk-botladozunk, de megpróbál-
juk szépen élni a megérdemelt idős 
kort. Ilyen összejövetelen elveszítjük 
az idő fonalát is. Boldogok vagyunk, 
ha reggel napsütésre ébredünk, mert 
elfeledhetjük a nekünk szánt fintort, 
megbecsüljük a mosolyt, melytől 
már eleve napfényesnek érezzük na-
punkat. Ilyen nyugdíjas bulikon még 
barátokat is kaphatunk pénz nélkül 
ajándékba. 

Köszönjük mindazoknak, akik se-
gítségükkel nevük említése nélkül is 
feledhetetlenné, varázslatossá tették 
ezt a napot!

Ne feledjük: „A hagyomány gyö-
kér és ha elveszítjük gyökereinket, 
önmagunkat veszítjük el!” (Petőfi 
Népéből)

Mindent, mindenki nevében kö-
szön:

Szederkényi Zoltánné Ceni

A Nyugdíjas Baráti Kör idősek köszöntése
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Az idei esztendőben október 22-én 
emlékeztünk meg a községi szobor-
parkban az 1956-os eseményekről. 
Az ünnepi műsorban a Himnusz 
felcsendülése után dr. Vancsura István 
polgármester elevenítette fel az 53 
évvel ezelőtti eseményeket. Az 1956-
os forradalom Magyarország népének 
a sztálinista diktatúra elleni forra-
dalma és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, amely a 20. 
századi magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseménye volt. Amely 
a budapesti diákok békés tüntetésével 
kezdődött 1956. október 23-án, és a 
fegyveres felkelők ellenállásának fel-
morzsolásával fejeződött be novem-
ber 10-én.

A polgármester beszéde után 
a Bársony Mihály Népdalkör 
előadásában hallgathattunk meg 
kettő dalt. Ezt követően az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola nyol-
cadik osztályos tanulói következ-
tek. A bevezető szalagos mozgás 
után versekkel, állóképpel, tánccal 
emlékeztek az eseményekre. Fő mon-
danivalójuk volt a köszönet minda-

zoknak, akik elérték, hogy szabadon 
élhessünk, tanulhassunk, dolgozhas-
sunk. Felelevenítették az országból 
távozókat, fekete szalaggal jelképezve 
az ország elhagyását. Erősítették az 
itthon maradás fontosságát, az ország 
élhetőbbé tételét. A maradás jelképe 
a fehér szín volt. A diákok felkészítő 
tanárai Endre Mihály, Maróti Pálné, 

Bondár Enikő, Dömötörné Tar Margit 
és Szőke Éva voltak.

A megemlékezés a Szózattal zárult, 
amelyet követően az intézmények, 
civil szervezetek képviselői az ’56-os 
kopjfafánál leróhatták kegyeletüket, 
koszorút és mécsest helyeztek el az 
emlékoszlopnál. 

1956 hősei emlékeinkben tovább élnek

Október végén a Bársony Mihály 
népdalkör hangfelvételt készített a 
Művelődési Házban. Tiszaalpár nép-
zenei hagyományai országosan is kie-
melt értéket képviselnek, amelyet a 
népzenekutatók régóta figyelemmel 
kísérnek, dokumentálnak. A népdalkör 
tagjai közt ma is sokan vannak olyan 
személyiségek, akik a település nép-
zenei hagyományának kiemelkedő 
őrzői. Dallamrepertoárjuk, előadói 
stílusuk beépült a népzenei oktatás 
repertoárjába. És itt nem csak a régi 
mesterekre gondolunk, mint Bársony 
Mihály vagy Papp Rókus, hanem ma 
élő idős hagyományőrzőkre, mint 
Szóráth Jani bácsi, Papp Marika néni, 
Barna Keskeny Piroska néni, Csorba 
Jánosné Gizi néni.

A felvételt Bartha Z. Ágoston hang-
mérnöki munkájával, Szerényi Béla 
zenei rendezésével, Barabás Balázs 
és Páli Antónia segédletével készítet-

ték. Bartha Z. Ágoston és Szerényi 
Béla évtizedek óta gyűjti, kutatja a 
helyi hagyományokat, segítségükkel a 
település értékes zenei anyaga a nép-
zeneoktatás fontos részét adja nemcsak 
az Óbudai Népzenei Iskolában, hanem 
még a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem népzene szakán is.

A most készülő CD tehát rögzíti és 

dokumentálja Tiszaalpár kiemelkedő 
népművészeti értékeit, emléket állít 
mindazoknak, akik őrzik, továbbadják 
tudásukat a következő generációknak.

Hála és köszönet érte mindenk-
inek, különösen Bársony Rózsa nép-
dalkörvezetőnek és  Horti Sándornak, 
aki évtizedeken keresztül végezte áldo-
zatos munkáját!

Hangfelvétel készült a Népdalkörrel
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Október elseje a zene világnapja. 
Hagyományainkhoz híven iskolánkban 
is évek óta megemlékezünk erről a jeles 
napról.

Az idei ünnepséget Mayer Tamásné 
igazgató nő nyitotta meg, felidézve Yehu-
di Menuhin hegedűművész gondolatait, 
miszerint jó lenne, ha ezen a napon egy-
két percet a csendnek, a gondolkodás-
nak, a hallgatásnak és az elmélyedésnek 
szentelnénk, hiszen a zenének a zaj el-
lentétének kellene lennie. A másik fontos 
üzenete a zenei világnapnak az, hogy az 
igazság a világ minden népművészetében, 
zenei stílusában ezernyi színben mutatko-
zik meg, így képessé tesz bennünket arra, 
hogy egyetértésre jussunk egymással.

A megnyitó után a 3.b és 4.a színes és 
vidám néptáncos bemutatóját láthattuk az 
énekkar kíséretében. Felkészítő tanáruk 
Vámos Vivien és Somodi Ida tanítónők 
és Szőke Éva tanárnő volt. 

Ezután is folytatódott a zene ünneplé-
se. Minden szünetben meglepetés vendé-
geket fogadtunk, akik saját hangszerüket 
bemutatva adtak rögtönzött koncerteket 
az iskola udvarán. 

Először Barcsik Edit tanítónő énekelt 
a gyerekeknek, amit ősi magyar szerdob-
bal kísért. 

Nagy örömünkre sokan bekapcsolód-
tak az éneklésbe.

A következő előadónk Repáruk Dezső 
karbantartónk volt. Dezső bácsi elhozta 
saját készítésű tekerőjét, illetve a már el-
készült tekerők fotóiból kiállítást mutatott 
be a gyerekeknek.

Többen csak most tudták meg, hogy 
Dezső bácsi tekerőket készít, és ügyesen 
játszik a hangszeren.

Harmadik előadónk Ajtai Márkó 7.a 
osztályos tanuló volt, aki népszerű köny-
nyűzenét gitározott tanulótársainak. Játé-
kát elismerő taps követte.

A zenei világnap befejező rendezvé-
nyét délután fél 3-kor a Tiszaalpári Jóta-
nács Anyja-templomban tartottuk.

A koncert első felében Almási-Szabó 
Tibor orgonaművész mutatta be a hang-
szerek királynőjének, az orgonának törté-
netét és működését. Előadását vetítéssel 
és a szétszedett orgonasípok megszólalta-
tásával színezte. Ezután három különböző 
stílusú orgonaművet játszott: Johann Se-

bastian Bachtól a filmzenéig. A hangver-
seny második felében vendégként a Laki-
teleki Eötvös Lóránd ÁMI tanulói fúvós 
hangszereken játszottak barokk és XX. 
századi darabokat. Felkészítő tanáruk, 
Szőke Ferenc ismertette a hangszerek 
(kürt, trombita, tenorkürt) történetét.

Befejezésként a lakiteleki zeneiskolá-
sok egy modern kamarazenét adtak elő, 
mely szépen példázta a zenei világnap 
célját, a közös zenélés örömét. Remélem, 
a két iskola közötti együttműködés foly-
tatódni fog!

Ezúton is köszönöm a felkészítő ta-
nárok munkáját és a fellépők színvonalas 
előadását.

Szőke Éva

A zene világnapja

Október 20-án Idősek napja al-
kalmából köszöntöttük a Kádár La-
jos Nyugdíjas Klub szépkorú tagjait. 
„Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg amit értünk tettek.”

Az idősek izgatottan várták érke-
zésünket, és sok szeretettel fogad-
tak. A gyermekek versekkel, tánccal 
és énekekkel fejezték ki köszönetü-
ket az időseknek.  

A szépkorúak hálás szavakkal, 
nagy tapssal jutalmazták műsorun-
kat.

Résztvevő gyermekek: Barta 
Gréta, Kacziba Janka, Kis Maja, 
Kis Ferenc, Kutasi Marcell és Tóth 
Márk.

Felkészítő pedagógus: Kalmárné 
Palásti Mónika

Idősek napja Töklámpásfaragó- és rajzoló verseny

Az általános iskola Diákönkormány-
zata Töklámpásfaragó- és rajzoló ver-
senyt hirdetett októberben. A tanulók 
sok-sok töklámpásrajzot készítettek és 
ötletes töklámpásokat faragtak. 

Minden résztvevő apró jutalmat ka-
pott. A nyertesek pedig ajándékjutalom-
ban részesültek. A Diákönkormányzat 
tanulótagjai és segítő pedagógusai, vala-
mint az igazgatónő szavazatai alapján az 

alábbi eredmények születtek:
Töklámpásfaragás: 1. Patai István és 

Patai Ádám, 2. Gavallér Petra, 3. Novák 
Emma, 4. Dósa Attila, 5. Farkas Tímea

Töklámpásrajz: 1. Csenki Nóra, Kar-
dos Leila, 2. Tóth Zsófia, Csenki Noémi, 
Szabó Vivien, 3. Hucz Panna, 4. Földvári 
Nóra, 5. Pintér Liza Sára.

Kalmárné Palásti Mónika
DÖK-segítő pedagógus  



Különböző helyszíneken erdei is-
kolában volt az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola valamennyi diákja 2019 
októberében. 

A Tiszaalpári Nagyközségi Önkor-
mányzat támogatásával valósulhatott 
meg az EFOP 1.5.3 kódszámú, Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szem-
léletben elnevezésű pályázat keretében 
erdei iskolai programunk. Az erdei is-
kola teljes költségét a pályázat fedezte. 
A gyerekek számára sokszor unalmas 
vagy érthetetlen tankönyvi mondatok-
ból igazán az erdei iskolában válhat 
kézzelfogható valóság és tudás. Jó le-
vegő, több mozgás, játékos tanulás! 
Ezt jelenti az erdei iskola. Az osztály 
csapattá szerveződik, barátságok szö-
vődnek, tanár és diák közelebb kerül 
egymáshoz.

Ezúton mondunk köszönetet tanu-
lóink nevében Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának, hogy lehetővé tet-
ték pályázati forrásból az erdei iskolá-
ban való részvételünket.

2. évfolyam

2019. október 24-26-ig erdei iskola 
pályázat keretében iskolánk 2. évfo-
lyamának tanulói élménydús napokat 
töltöttek el, pedagógusok kíséretében 
/ Kalmárné Palásti Mónika, Bagányné 
Csányi Emese, Marsa Dorina/  a tőser-
dei Kontyvirág Erdei Iskolában.

A gyermekek „Hetedhét próbán” 
bizonyíthatták rátermettségüket az er-
dőben való tájékozódás, élelemszerzés, 
tűzrakás terén.

Az őszi szép erdőben tett túra során 
ismerhették meg a tőserdei fák és növé-
nyek élővilágát, nagyítón keresztül is. 

Játékos, sportos feladatokon ke-
resztül megmutathatták, hogyan tudnak 
csapatban is együttműködni.

A gabonától a kenyérig program 
keretében saját kezűleg dagasztottak és 
sütöttek nagyon finom kenyeret, amit jó 
étvággyal el is fogyasztottak. 

Madárfészkek fajtáit ismerhették 
meg, saját maguk is madárfészket épí-
tettek, melybe játékos, mozgásos fel-
adaton keresztül élelmet kellett gyűjte-
niük.

A madarak fajtáiról és csőreiről ké-
pek által szerezhettek új információkat 
,  valamint mai háztartási eszközök se-
gítségével próbálhatták ki, milyen is a 
madarak csőrével élelmet szerezni.

A gyermekek nagyon jól érezték 
magukat és élményekkel, sok tudással 
feltöltődve tértek haza.

Kalmárné Palásti Mónika
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PAX otthoni szüreti rendezvény
„Ha csak az ifjúságunk siratásával 

vagyunk elfoglalva, elmulasztjuk élvez-
ni az életkor örömeit. Az öregedés ter-
mészetes folyamat, amely még ha nehéz 
is, de nem tragédia. Meg lehet szépíteni, 
hogy ne kelljen tőle félni.”

Immár hagyománnyá vált, hogy is-
kolánk tanulói látogatásokat tesznek az 
idősek otthonába, hogy kis műsorukkal 
kedveskedjenek az ott lakó szépkorúak-
nak. 2019. október 17-én lelkes kis csa-
pat indult meg az iskolából. A 4.a osz-
tály tanulói díszmagyarba öltözve adták 
elő szüreti táncukat, amelyet énekkel 
kísértek. Felszabadultan ropták táncu-
kat, látszott felkészültségük, tudásuk. 
A néptáncosok fellépése után a lakók-

kal együtt vidáman táncoltak, énekeltek 
a gyerekek. Sokaknak könnyet csalt a 
szemébe a szívből jövő kis műsor. Nagy 
örömet szereztünk ezzel azoknak a la-
kóinknak is, akik ágyban fekvők, vagy 
nehezen mozgathatók.

Jó lenne, ha az év minden napján 
ennyi figyelem és szeretet venné körül 
a szépkorúakat. Minden alkalommal él-
ményekkel gazdagodva távozunk. Kö-
szönjük, hogy részesei lehettünk e kis 
rendezvénynek, minden egyes arca csalt 
mosoly számunkra öröm. Már ezért 
megéri elmenni, köztük lenni, látni a 
csodát, amit okozunk jelenlétünkkel.

Somodi Ida és
Kozmáné László Zsuzsanna

Pályaválasztási 
szülői értekezlet
Iskolánkban október 10-én pályavá-

lasztási szülői értekezletet tartottunk a 
7. 8. évfolyamos tanulóknak és a szü-
leiknek, hogy ezzel is megkönnyítsük 
a középiskola kiválasztását, a tovább-
tanulást. Meghívtuk a környékbeli kö-
zépiskolák képviselőit is, akik szívesen 
képviseltették magukat a rendezvényen, 
s tájékoztatást adtak a középiskolai 
képzés átalakulásáról, a szakképzésben 
bekövetkező változásokról. Személyes 
beszélgetésre is lehetőség nyílt az ér-
deklődő tanulók és szülők számára.

Dömötörné Tar Margit 
pályaválasztási felelős

Erdei iskola
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Erdei iskolában voltunk

Idén ősszel október 24-én többna-
pos erdei iskolai programon vett részt 
a 3. évfolyam tanulógárdája. Mórahal-
mon táboroztunk, a szerb határ közel-
ségében. Nagyon kényelmes, modern 
busz vitt el szálláshelyünkre, a móra-
halmi Zöld Közösségi Ház és Erdei 
Iskolába, ahol óriási vendégszeretettel 
fogadtak minket. Az intézmény a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóságának 
közigazgatási területében lévő tervezett 
Kőrös-éri Tájvédelmi körzet szívében 
található. 

1. nap: A gyors eligazítás után 
máris birtokba vehették a szobákat a 
gyerekek. Kicsomagolhatták a bőrönd-
jeiket és szabadjáték következett az 
udvaron, amíg el nem készült az ebéd. 
Miután megebédeltünk és kicsit pihen-
tünk kerékpártúra következett a Nagy-
széksós-tóhoz, valamint két kilátót is 
megtekintettünk gyalogtúra keretein 
belül, ahol bivalyokat és vízi madarakat 
figyeltünk meg. Visszaindulást követő-
en kipihentük a hosszadalmas túrát és 
nekiláttunk a vacsorának. Természete-
sen esti játékidő sem maradhatott el a 
szobákban. Fürdés és fogmosás után 
kifáradva beestünk az ágyainkba és fel-
készültünk a második napra.

2. nap: Nagy meglepetésemre a 
gyerekek a 7 órás ébresztő ellenére már 
fél 6-kor fent duruzsoltak. Elmondásuk 
szerint kipihenték magukat és felké-
szültek a programokra. 8-kor megreg-
geliztünk és vártuk a Mezei 7 próbát 
az Erdei Iskola területén. Az ebédlőben 
megadott szempontok szerint 5 csapa-
tot alakítottak ki a gyerekek. Mindenki 

egy puzzle darabot húzott, amelyeken 
különféle pillangók részeit láthatták. 
Az egy csapatba tartozóknak meg kel-
lett egymást keresniük és egy helyre 
leülni. Ezután a csapatok menetlevelet 
készítettek, hogy követni tudják hány 
feladattal végeztek. Mindenki egy má-
solatot kapott a csapat pillangójából 
és egy színes kartondarabra ragasz-
tották, amelyen két lyuk volt. Színes 
madzagokkal a nyakukba kötötték és 
színesceruzával minden feladatért két 
részletet színezhettek ki a pillangójuk-
ból. Akik kiemelkedően teljesítettek 
egy-egy feladatnál, azok 3 részletet. A 
bázis az ebédlő volt, ahova akkor men-
tek vissza a gyerekek, amikor egy-egy 
állomáshoz nem fértek oda. Itt egy nagy 
csomagoló papírra rajzot készítettek az 
elmúlt nap eseményeiről. 

Az állomások:
- „Nektárszívás” (páros verseny): 

Ismerkedés a pillangók táplálkozási 
szokásaival. Az nyert, aki több színes-
papírból kivágott virágot (vagy négyze-
tet) tudott felszívni és maga elé helyez-
ni szívószállal megadott idő alatt. 

- 4 soros vers írása meghatározott 
szavakkal: pillangó, mező, szellő, virág

- Találós kérdések megfejtése és a 
megoldás lerajzolása: béka, hal, szú-
nyog.

- Pillangótükrözés: A csapat pillan-
gójának lerajzolása tükrözve.

A próbák után minden csapat ki-
állt és bemutatta a saját közös rajzát 
az elmúlt eseményekről. Színes és lát-
ványos rajzok készültek. A próbák tel-
jesítése után meleg ebéd várt minket, 

ami biztosította az energiát a délutáni 
programhoz a nemezlabda készítésé-
hez. Levezetésként lovaskocsikáztunk 
a környéken. 

Délután 4-kor A rét rovarjai c. fog-
lalkozáson vettünk részt az udvaron, il-
letve a kiállító teremben. Beszélgettek a 
rovarokról, bogarakról. Meghatározták 
a kettő közötti különbséget. Ismerked-
tek a katicabogarak fajtáival, a pettyek 
számának és elhelyezkedésének válto-
zatosságával is. Kitértek a hétpettyes 
katicabogár pettyeire is, amelyet kis 
papíron nyomtatva meg is kaptak és ki-
színezhettek. Ezután dobozokat kaptak 
és rovarokat gyűjtöttek csapatokban, 
amelyeket sorban bemutathattak és ál-
lathatározóban kikereshettek. Fénymá-
solópapírra egyet lerajzoltak. Ezt kö-
vetően megtekinthettük az Erdei Iskola 
kiállító termét is, ahol preparált állato-
kat nézhettünk meg. A rovarvadászatot 
a vacsora követte, majd fürdés és fog-
mosás után elcsomagolás. A nap végé-
re egy közös pizsamabulit tartottunk a 
gyerekek legnagyobb örömére. Hamar 
elfáradtak és lefeküdtek aludni, ugyanis 
reggel korán kellett kelnünk. 

3. nap: 8-kor reggeliztünk. Össze-
pakoltunk mindent, kivittük a bőröndö-
ket és vártuk a buszt. Várakozás közben 
készítettünk egy csoportképet indulás 
előtt, majd bepakoltunk a buszba és 
elindultunk Tiszaalpár felé. Mindenki 
nagyon jól érezte magát és boldogan 
meséltek megérkezéskor szüleiknek 
mi minden történt velük a táborban és 
mennyi szép élménnyel, emlékkel gaz-
dagodtak.     Vámos Vivien
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Akiket nagyon vártunk: Dorogi Seron (anyja neve: Ajtai 
Natasa), Dorogi Hanna (Ajtai Natasa), Kiss Attila (Kiss Zsu-
zsanna), Ajtai Marcel (Ajtai Noémi)

Akik házasságot kötöttek: Hódi Krisztián és Német Er-
zsébet Andrea (10.05.), Lövei József és Kovács Karina Kitti 
(10.29.)

Akiktől búcsúztunk: Gálfi András (1934), Hárinkó Zol-
tán (1968), Gulyás Attila (1985), Bársony Istvánné Kuruczle-
ki Erzsébet (1947), Szegő Györgyné Fehér Magdolna (1925), 
Bukovai József (1951)

Anyakönyvi hírek

Siker a nyári országos olvasóversenyen
A Hebe Kft. által szervezett nyári csa-
ládi olvasóversenyen Homoki – Szabó 
Anita 7.b osztályos tanuló 3.  helyezést 
ért el , az elérhető 200 pontból 197 pon-
tot kapott. Anita Szabó Magda: Abigél 
című regényét olvasta a verseny során. 

A verseny célja, hogy a jelentkezők a 
választott regényben elmélyüljenek, 
feladatokat oldjanak meg, valamint 
családtagjaikkal együtt kiránduljanak 
olyan helyekre (iskolák, múzeumok 
stb.), ami közelebb viszi a versenyzőt e 

regény világához, korához. A megmé-
rettetésre egyénileg lehetett nevezni, de 
választani kellett egy családtagot, aki 
mentorként segítette versenyzőt, sőt ő 
is kapott feladatot a verseny során. Gra-
tulálunk a szép eredményhez!

 Erdei iskolában jártunk
Felejthetetlen három napot tölthet-

tünk Mindszentkállán a Káli turis-
taház vendégségében 2019. október 
24-26- a között. Az erdei iskolában 
az iskola 4. évfolyamos tanulói vet-
tek részt. A gyerekek izgatottak vol-
tak, hiszen a legtöbben először keltek 
útra szüleik nélkül ilyen hosszú időre. 
Mindszentkálla a Káli medence szívé-
ben helyezkedik el Zánka és Tapolca 
között. Csodálatos természeti adott-
ságai miatt közkedvelt a magyar és a 
külföldi turisták körében. A Balatonfe-
lvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Káli 
medence egyedülálló természetvédelmi 
terület, ahol minden idelátogató megis-
merkedhet a „kő és a bor hazájával”. 

A ragyogó időjárást kihasználva ki-
rándultunk a Tihanyba, ahol megtekin-
tettük a Tihanyi apátságot, a meseszép 
panorámát, majd egy gyalogtúrával 
bebarangoltuk a Tihanyi-félszigetet. 
A második napon elsétáltunk a Szent-
békkállai Kőtengerhez. A hatalmas 
kőtömbökkel borított, ligetes erdőben 
fekvő terület a Balaton-felvidék egyik 
legfontosabb geológiai kincse. Igazi él-
mény a látványos sziklaalakzatok közti 
séta, fel is lehetett mászni az impozáns 
homokkő formációkra, sőt a híres Ingó-
követ még inogtatni is tudtuk. Délután 
sem pihentünk, a Hegyestű nevezetű 

tanúhegy meglátogatását tűztük ki cé-
lul. A szállásunkon egy kedves házas-
párral tölthettünk felejthetetlen pilla-
natokat.  Megismerkedtünk a batikolás 
technikájával, pólót készítettünk egyedi 
stílusban, kürtöskalács tésztát gyúr-
tunk, elkészítettük életünk első kalá-
csát. Az ínyencek pizzasütésben is részt 
vehettek. A napot egy dalfelismerő fog-
lalkozással zártuk. Este pedig bátorság-
próbán bizonyíthatták be a gyerekek, 
hogy ki is a legény a gáton.

Hazafelé megálltunk Balatonfü-
reden, ahol megtekintettük a kikötőt, 
kacsákat, hattyúkat etettünk, megkós-

toltuk a híres gyógyvizet, és aki sze-
retett volna vihetett haza belőle a csa-
ládtagoknak is. Rájöttünk, hogy telefon 
és tévé nélkül is érdekesek lehetnek a 
napok. Megtapasztaltuk a felszíni for-
mákat, megismertük a kőzeteket, kris-
tályokat, önállósodtunk, ágyneműt 
húztunk, megágyaztunk, rendet raktunk 
magunk után. Alkalom nyílt arra is, 
hogy a két osztály jobban megismer-
je egymást. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagodva tértünk haza, de ha lehetne 
szívesen visszamennénk.

Somodi Ida, Ivicz Ivett,
Tóthné Mátyus Monika

Gyors nyomdai
munkák a Kécske Nyomda Kft-nél

Új digitális nyomdagépeinken rövid átfutási idővel 
színes szórólapok, plakátok, kiadványok gyártását 
vállaljuk. Akár 1 példánytól, akár 1 nap alatt! Fény-
másolás megvárható!

Kécske Nyomda Kft.
Tiszakécske, Béke u. 102. Tel/fax: 0676/441-519 

e-mail: kecskenyomda@gmail.com
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Október 27-én az Alpári Tisza Hor-
gász Egyesület által szervezett rendez-
vény és versenysorozatunk véget ért! 
2019 évre hét versenyből álló sorozatot, 
valamint az év elején rendezendő Hor-
gászbálat hirdettünk. A versenyekből ha-
tot rendeztük meg. A Matchbotos verseny 
megrendezése elmaradt, mert a meghir-
detett időpontban a nyárfa virágzás elhú-
zódása miatt nem volt ideális körülmény 
a verseny lebonyolítására.

Az évadzáró versenyünk reggel kö-
dös, majd gyönyörű napos időben zajlott 
le. A verseny kezdetekor megemlékez-
tünk a közelmúltban elhunyt és eddig 
minden rendezvényen résztvevő Almási 
Szabó Józsefről. Ezek után ismertetve 
lett a verseny szabályzat, a mérlegelésre 
kerülő halak fajtái, illetve azok, amelyek 
nem kerülnek az eredmény beszámításá-
ba. A versenyen résztvevőknek bizako-
dásra adott okot, hogy megelőzőleg csü-
törtökön pontyok telepítése zajlott, és a 

visszajelzések szerint fogások is történtek 
belőlük. Ennek tudatában és a jó fogás 
reményében vágtak neki a négyórás ver-
senynek a résztvevők. 

A versenyre harminchét fő nevezett, 
vidékről és Tiszaalpárról egyaránt, akik 
végig horgászták a verseny.  Külön kate-
góriákat nem indítottunk. Sajnos a halak 
a jó idő ellenére rácáfoltak az előzetes vá-
rakozásra, mert a fogások szerény meny-
nyisége is azt mutatta, hogy a már nyári 
időjárást idéző körülmények ellenére, 
már megkezdték a télre való felkészülé-
süket. A mérlegelést követően került sor 
az ebéd elfogyasztására, valamint a várt 
versenyeredmény kihirdetésére. A ver-
seny végén az idei évet összefoglalva és 
a következő, de már jövő évi első rendez-
vényünkről tartott ismertetést Barta Lajos 
az egyesület elnöke, majd átadta a szót 
Dr. Vancsura István polgármester úrnak. 
Polgármester úr köszöntötte a rendezvé-
nyen résztvevőket, a BÁCSHOSZ képvi-

selőit, Juhász Jánost és Kerekes Józsefet. 
Elismeréssel szólt a versenyek lebonyolí-
tásáról, a Horgász Egyesület által végzett 
munkáról, annak fontosságáról. Pár szó-
ban vázolta a jövőbeni a horgászokat és a 
Holt Tiszát érintő változásokat.     

Köszönjük a verseny lebonyolításá-
ban és közreműködők segítségét, a támo-
gatást a BÁCSHOSZ-nak, Dr. Vancsura 
Istvánnak, az Alpári Tisza He vezetőinek. 

A horgászverseny végeredménye: 
1. Schilling Aranka 3.260 gramm
2. Barta Lajos 2.360 gramm (vissza-

lépett)
2. Faragó Ferenc 2.260 gramm
3. Filyó Tamás 1.850 gramm

Itt szeretnénk külön megköszönni 
azoknak, akik 2019. évben rendezvénye-
ink lebonyolításában részt vettek, segítet-
tek, közreműködtek, támogatással hozzá-
járultak!   

Alpári Tisza HE vezetősége

ÉVAD ZÁRÓ HORGÁSZVERSENY 2019

Tiszaalpáriak a Nemzeti Vágtán Az idei esztendőben október 19-én ren-
dezték meg Budapesten a Hősök terén a 
XI. Nemzeti Vágta Fogatvágtáját, amelyen 
ezúttal tiszaalpári versenyző is volt Bibók 
Károly személyében, akinek a segédhajtó-
ja Tar Mihály volt. Míg Papp János, Czakó 
Attila, Rieger Endre, Tolvaj Norbert az 1. 
előfutamban, addig Balogh Erika, ifj. Gal-
bács Ferenc, Nagy Gábor és Bibók Károly 
a 2. előfutamban versenyzett. A döntőt Ba-
logh Erika (Helvécia Ménes) nyerte. Sajnos 
a döntőbe nem sikerült bejutnia Bibók Ká-
rolynak, viszont ezúton is gratulálunk Neki, 
hogy megmérettette magát, s öregbítette te-
lepülésünk hírnevét e színvonalas, országos 
szintű versenyen! Bibók Károly ezúton mond 
köszönetet a támogatásért: Boros Jánosnak, 
Kiss Józsefnek, Csernák Zsoltnak, Kacziba 
Sándornak és Bartók  Istvánnak.
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U16-os csapatunk a 6. és 7. fordu-
lóban nagyon rosszul szerepelt, mivel a 
Félegyházi TSI (idegenben) és a Soltvad-
kerti Foci-Suli (otthon) csapatai ellen ösz-
szesen 29 gólt kapott a csapat.

Éppen ezért már-már félve gondol-
tunk arra, hogy hogyan fog szerepelni a 
csapat Lajosmizsén, a 8. fordulóban.

Hatalmas meglepetés volt a mérkőzés, 
az előző kettőhöz képest és bár Novák 
Zoltán triplája és Hürkec Viktor duplája 
is kevés volt a győzelemhez (6-5), a csa-
pat küzdeni akarását és ahogyan játszot-
tak a mérkőzésen  mindenképpen ki kell 
emelni.

Szervezetten, fegyelmezetten és jól 
játszott csapat. A játékvezetővel persze 
nem szabad foglalkozni, de ez egy olyan 
meccs volt, melyen ítéleteivel, döntően 
befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

Például, a sok-sok játékvezetői téve-
dés mellett, az utolsó előtti percben nem 
adták meg Hekkel Benjámin beadása után 
született gólt, amelyet Novák Zoltán fe-
jelt be.

Reméljük ez az alázat jellemzi mos-
tantól a csapat játékát. 

U16-os csapatunk jelenleg a 11. he-
lyen áll. 

Az OTP Bank Bozsik-Program által 
szervezett tornák a végéhez értek, az érin-
tett korosztályok készülhetnek a terem-
tornákra.

Tarjányi András utánpótlás szak-
osztályvezető és a kísérő, segítő edzők 
(Palócsz Gábor, Palócz Dániel, Czimer 
Krisztián, Fehér Emil) szervezésének 
köszönhetően, rengeteg 14 év alatti ti-
szaalpári gyermek vehetett részt a Ma-
gyarország-Azerbajdzsán  EB-selejzető 
mérkőzésen, amely Budapesten, a Fe-
rencvárosi TC otthonában, a Groupama 
Arénában került megrendezésre.

A részvétel teljesen költségmentes 
volt a gyermekek részére.

__________________

A felnőtt és U19-es csapat legutóbb 
lejátszott mérkőzéseiről, Kádár Tibort, a 
gárda edzőjét kérdeztük:

FELNŐTT:

7. forduló
Az Izsák elleni hazai meccsen, szere-

tünk volna javítani, viszont a félidőben 
2-1-re vezettek a vendégek, a második 
félidőben viszont hengereltünk, hozzáte-

szem, az első félidőben is kétszer jöttek el 
a kapunkig a vendégek. 

Magabiztos 4-2-es siker, Szabó Gábor 
vezérletével.

Gól: Szabó Gábor /3/; Borsi Sándor

8. forduló
Kiskunmajsáról is szerettük volna el-

hozni a 3 pontot. 
A mérkőzést úgy kezdtük, hogy aján-

dékoztunk egy gólt az ellenfélnek, majd 
László Zsolt egyenlített szabadrúgásból. 
Ezt követően mind a 3 gól, amit lőtt a ha-
zai csapat, mind mind bírói segédlet által 
született.. .

A 60. percben már 4-1-re mentek. Ek-
kor viszont elkezdünk focizni, akár 5, 6 
gólt is lőhettünk volna, de ezen a meccsen 
is sikerült a lehetetlent is kihagyni. A vé-
gén Borsi szépített. 

4-2-re kaptunk ki, úgy hogy vereséget 
egyáltalán nem érdemeltünk. 

 
9. forduló
Szerettünk volna egy nagyobb arányú 

győzelmet aratni.
Az első félidőben még partiba volt 

velünk a Helvécia, a második félidőben 
viszont osztálykülönbség volt a két csa-
pat között. 

6-1 lett a mérkőzés végeredménye.
Gól: Gaál Márk /3/; Borsi Sándor /2/; 

Timafalvi Ákos 

10. forduló
A 2. helyezett Kunszállás látogatott 

hozzánk, győzelem esetén az élmezőnybe 
maradhatunk, ha vereséget szenvedünk 
a középmezőny tagja leszünk, így indul-
tunk neki a mérkőzésnek. Mindenképpen 
nyerni szerettünk volna, mi is kezdemé-
nyeztünk. 

A 23.percben 0-2 a vendégek javára, 
úgy hogy kétszer jártak a kapunk előtt. 

Ezek után viszont sikerült megfordí-
tanunk a mérkőzést, és sikerült egy kiéle-
zett mérkőzést megnyerünk 3-2-re László 
Zsolt, Gaál Márk és Borsi Sándor góljai-
nak köszönhetően. „

A csapat 10 fordulót követően az 4. 
helyen áll. 

U19:
„Az ifi csapatba minél több fiatalt épí-

tek be, az első 4 mérkőzés sokkja után. 
Nincs veszteni valónk már, próbálom 

a jövő csapatát építeni. 
Azóta 2 győzelem a Helvécia és a 

Kunszállás ellen.
Próbáljuk erőltetni a kispasszos játé-

kot, egyelőre kisebb nagyobb sikerrel. „
Az U19-es csapat a tabella 9. helyén 

áll.
____________________

Felnőtt, férfi kézilabda csapatunk eddig 
nem közölt eredményei:
Eddig lejátszott mérkőzések eredményei:
2019.10.12.
STE-BS Plastic - TISZAALPÁRI SE 33 
– 23
Legeredményesebb gólszerzőink:  Pász-
tor Bence /10/

2019.10.19
TISZAALPÁRI SE – Kiskunhalas UKSC 
19 – 42
Legeredményesebb gólszerzőink: Pásztor 
Dávid /4/

2019.10.26.
Kecel KC - TISZAALPÁRI SE 40 – 32
Legeredményesebb gólszerzőnk: Damás-
di András; Pásztor Bence /6-6/

A csapat jelenleg a 11. helyen áll.
___________________
Tiszaalpáron hamarosan elindul a te-

remfoci szezon.

Két torna időpontja már biztos:

VII. Huligánok Kupa
2019.11.23.
Nevezés: Fábián Róbert, +36 20 444 

0836, e-mail: robert.fabian88@gmail.
com

XX. Barátság Kupa
2020.01.04.
Nevezés: Tóth Sándor, +36 30 238 

3417
_________________

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

Hamarosan véget ér az őszi szezon
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Eladná ingatlanát, venne
vagy cserélne?

Ha sikeres és biztos üzletet
szeretne költségmentesen,

akkor hívjon a következő
telefonszámon: 0630/394-8770

December 13-án lesz a Kulturális 
Évadzáró és az Idősek Karácsonya
2019-ben december 13-án 14 órától rendezi meg 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Kultu-
rális Évadzárót és az Idősek Karácsonyát.
A további részletekről később tájékoztatjuk ked-
ves olvasóinkat!

Adventi gyertyagyújtás
2019-ben is adventi gyertyagyújtásra hív a Római 

Szent Franciska Karitász Csoport Az elmúlt évekhez 
hasonlóan, idén is a központban, a Helyi Termelői 
Piac mellett elhelyezett adventi koszorúhoz várják a 
tiszaalpári Római Szent Franciska Karitász Csoport 
tagjai a településünk lakóit. A közös gyertyagyújtá-
sok az adventi időszakban szombatonként lesznek az 
esti mise után 18.00 órakor. Az első ünnepi alkalom 
november 30-án, a második december 7-én, a har-
madik december 14-én, a negyedik pedig december 
21-én kerül megrendezésre. Minden eseményen más-
más programokkal és vendéglátással várják a csoport 
tagjai az érdeklődőket! Emellett önkéntes segítők je-
lentkezését is szívesen fogadják, akik ezen alkalmak-
ra süteményt sütnének az egybegyűlteknek!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne 
történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!



12. ol dal                                                             2019. november



           2019. november                                                               13. ol dal

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Tiszaalpáriak!

Köszönöm mindenkinek, aki támogatott minket és ránk adta le a szavazatát. Nagyon hosz-
szú, mind testileg, mind lelkileg megterhelő időszakon vagyunk túl. 

Sajnos nem sikerült a győzelem, de büszke vagyok magunkra, hiszen hihetetlen kemény 
munkát végeztünk el és a rágalmazóhadjárat, ami végig ellenünk folyt, sem tudott minket 
megtörni, hanem kitartóan harcoltunk ebben a kampányban.  

Köszönöm a képviselőjelölt-társaimnak az elmúlt időszakot, a támogatásukat, erejüket, 
a rengeteg munkát, amit együtt végigcsináltunk. Büszke vagyok rájuk, a munkájukra és 
arra a programra, amit együtt megalkottunk. 

Nagyon örülünk, hiszen Kőrös Lajosné Julika bejutott a képviselőtestületbe. Büszkék 
vagyunk rá!

Bízunk a fejlődő jövőben és várjuk a változást, amit az itt élők megérdemelnének. 

Mert Nekünk Tiszaalpár az első! Köszönjük!

Dr. Farkas Klára

Tiszaalpár központjában iskolához, orvoshoz, üzle-
tekhez közeli kétgenerációs, duplakomfortos családi 
ház eladó. Lakitelek és Tőserdő közelsége, valamint 
kiemelt horgászati lehetőségek miatt üdülőnek is kivá-
lóan alkalmas.
Ideális nagycsaládosok és szülőkkel, nagyszülőkkel 
együtt élők számára.
A telek 1692,- m2, az egyik lakás 95 m2, míg a másik 
45 m2 + tárolók.
Ár megegyezés szerint, megtekinthető egyeztetett idő-
pontban, hétvégeken.
Érdeklődés 06/30931 3799 telefonszámon.

Tisztelt tiszaalpáriak!

Köszönöm az 558 szavazatot, 
amellyel a 8. helyre kerültem a 
képviselő választáson.
1990-2006 között ez előkelő hely-
nek számított, 2010-2014-ben be-
futó hely volt.

2019-ben a lakosságszám-csök-
kenés miatt már nem jutottam be 
(6 képviselő jut be), de köszönöm 
még egyszer.

 Üdvözlettel: 
Barna Sándor
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Autóbérlés Tiszaalpár
Személyautó bérlése 5.500 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

Tóth Gyorsszervíz
Személy- és kistehergépjárművek

javítása, mentése,
általános karbantartása.

Tel.: 20/333 20 68 
és 20/313 34 97

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
volt osztálytársaknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik drága szerettünk

Juhász Attila
temetésén megjelentek, sírjára virágot,

koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Juhász Attiláné és Noémi

Egyházi sorok
- Novembertől kezdve az esti szentmisék kezdési idő-

pontja 17:00

- Keresztelési lehetőségek:
 Alpár  november 9. szombat 10:00
 Újfalu  november 16. szombat 10:00

- Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándéku-
kat minél előbb jelezzék a plébániákon.

- Az ünnepek előtt a lejárt sírhelyekre kihelyeztük a 
matricákat. Kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy 
váltsák újra e sírhelyeket vagy jelezzék, ha lemonda-
nak róla
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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
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Apróhirdetések leadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartási időben.Ahirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk.Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnemküldünkvissza.Csakhirdetési
szelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Fehér színű TV állvány és hidromasszázs 
szív alakú sarokkád kis hibával eladó. 
Érd.: 06/30/211-87-48.
* Aranka lekvárja kapható többféle ízben, 
gyógyfüvek teának: Ajándéknak is meg 
vásárolható: Mikulásra, karácsonyra! Cím: 
Tiszaalpár I. Géza u. 19.Érd.: 30 710 21 53
* Eladó külterületen 200 négyszögöles 
kert. Érd.: 06/78/832749.
* Kiskunfélegyházán a Dayka u. 28/A. sz. 
alatt 640 m2-es telken 100 m2-es családi 
ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel 
eladó 20 M Ft. Érd.: 06-30/601-0608
* 4 részes szekrénysor, rekamié 2 nagy 
fotellel eladó olcsó áron. Érd.: 06/70/581-
3095
* Eper palánta ingyen kiszedhető, elvihe-
tő. Új állapotú, gördíthető, összecsukható 
járókeret eladó. Rá is lehet ülni. Irányár: 
8000 ft. Érd: Tiszaalpár, Dobó i. u. 2. Tel: 
76/421-576 (16 óra után)
* 3-2-1 ülőgarnitúra, fa asztalok, éjjeli 
szekrények, gyümölcs centrifuga eladók. 
Érd.: 30/5733750
* 10 mázsa búza, és egy jó állapotban lévő 
ajtófélfa eladó. Érd: 30/387-9835
* Idősek Otthonát nyitnék, idősek jelentke-
zését várom. Tel.: 30/430-8146
* Tiszaalpáron eladó fatüzelésű sparhelt, 
palackos gáztűzhely, Zepter porszívó, 
mobil gyermekágy, járóka. Tel: 06-70/581-
3095
* Tiszaalpáron 4 részes mosogatós kony-
habútor, (fehér) 4 részes szobai szekrény-
sor, 2x3 szőnyeg eladó. 0670/581-3095 
* Tiszaalpáron férfi és női montenbike ke-
rékpár, EPSON nyomtató, ORION DVD 
lejátszó eladó. 0670/581-3095
* Kiskunfélegyháza, Jókai u.-ban belső 
házrész eladó. 2 szoba, konyha, fürdő, 
kamra. Felújításra szorul. Irányár: 7.5mil-
lió Ft. Érd: 06-20-38-33-447
* 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 eredeti rajta. Vizsgáztatott, üzem-
képes. 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 
jelentkezését várja. Molnár Csaba Tel.: 
0630/269-0744
* Betonkeverőgép motor nélkül eladó, 
12.000.- Ft. Érd.: 06/70/200-8677.
* Motoros permetezőgép és egy ajtó félfás-
tól eladó. Érd.: 76/715-725

* Idős nénik, bácsik gondozását vállalom. 
Érd.: 30/430-8146
* Eladó vérnyomásmérő és cukorszintmé-
rő 1.000, - Ft/db. Érd.: 06-30/601-0608
* Dacia 1310-es. Kitűnő állapotú gép-
kocsi. 1988-as évjárat. Érdeklődni: 06-
76/421-572, 06-70/335-7108
* 1,5 szobás családi házat keresek Tiszaal-
páron. Tel.: 30/624-1068
* Tiszaalpár, Dózsa u. 3. sz. alatti felújí-
tott, 3 szobás, központi fekvésű családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06-30/624-1068
* Eladó használt, világos színű 2 ajtós 
szekrény kis hibával, 6000.- Ft. Érd.: Ti-
szaalpár, Dobó u.2. Tel.: 76/421-576
* Eladó 2 db. TV. (Orion, JVC), egy fém 
TV-állvány. Tel: 06-30-531-0937
* Lövei József Tiszaalpár Arany János u. 
1. szám alatti bádogos, minden nemű bá-
dogos munkát vállal kedvező áron, rövid 
határidővel. Tel: 06 70 429 9146
* FÉG parapetes konvektorok, parapettel 
eladók. Tel: 06703141988
* Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Asztali PC
SZERVIZ és ÜZLET, cím: Tiszaalpár, Al-
kotmány 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.
* 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.: 06-70/310-
2149.
* Lovas kocsi, gumis magkeverő, borona, 
vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. Pintér Mi-
hály 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. Érdeklődni: 
70/361-53-77
* Eladó egy 200W-os kukorica morzsoló. 
Tel.: 30/335-74-73
* Eladó egy 5 tonnás fogaskerekes hévér. 
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 jó minőségű vasvályú. Tel.: 
30/335-74-73
* Eladó egy darab grillsütő, tel.: 06-
30/335-74-73
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E havi témánkkal egy újabb mini 
sorozatot szeretnék elindítani, melynek 
témái a községünket körülvevő kun-
halmok egyes tagjai lesznek. Az alföldi 
síkságon -főleg a honfoglalást megelő-
ző időkben- óriási szerepük volt ezek-
nek az apró dombocskáknak, melyek 
túl azon, hogy eleve a földrajzilag rela-
tíve magasabb pontokon vannak,- me-
lyet a régi idők népei is tudtak-, és ezt 
sokszor „megtoldották”, magasították, 
vagy azért, hogy életteret alakítsanak 
ki rajta, vagy ha kisebb kiterjedésüek 
voltak, akkor többnyire őrséget állítot-
tak rajtuk. Innen aztán könnyen és idő-
ben kifürkészhették a távolról közelgő 
ellenséget, vagy éppen értesülhettek 
saját embereik érkezéséről. A kunhal-
mok tehát nem csak véletlenszerűen 
kialakult homokdűnék, hanem azon 
kor emlékeinek őrzői, melyekből szin-
te semmi látható, kézzelfogható építé-
szeti emlék nem maradt ránk. 

Alpár és Újfalu különösen gazdag 
kunhalmokban. Olyannyira, hogy a 
neves régész Kada Elek már a 19. szá-
zadban rendszert látott ezen kunhal-
mok láncolatában. Elméletére, annak 
idején nem sokan figyeltek fel, lévén, 
hogy (véleményem szerint) túlságosan 
megelőzte korát. Ő röviden azt állítot-
ta, hogy ezek a halmok (habár lehet 
előbb is léteztek és használatban vol-
tak) a honfoglalóinkat megelőző avar 
népek keze munkái. Az avarokat a 
történelmi források gyakran egyenlő-
vé teszik a hunokkal, bár ez egy hosz-
szú téma. Annyi bizonyos, hogy erős 
rokonságban állhattak az Árpád-féle 
magyarokkal. Ez a nép hosszú időn ke-
resztül tartotta sakkban a Bizánci Bi-
rodalmat, innen a Kárpát-medencéből 
operálva. Gyepü- és várrendszerük a 
források szerint olyan fejlett volt, hogy 
azt az őket leigázó frankok (a mai fran-
ciák közvetlen elődei) is átvették. Itt 
érdekes megjegyezni, hogy államala-
pítónk, Szent István a könyvek szerint 
francia mintára hozta létre a vármegye 
rendszert, mely sokszáz éven át fenn 
is maradt.. Ugye értjük.. Visszakanya-
rodva témánkra ma a Pap-halmot sze-
retném bemutatni, mely a Kántor par-
ton látható Kántor-domb szomszédja. 

A Pap-halom is egyike lehetett azon 
őrségeknek, melyek komplett láncola-
tával népük védelmét megszervezték. 

Érdekes kitérni kicsit az elnevezé-
sére: Pap, mellette a Kántor halma 
és egy kevésbé ismert Püspök halma 
Félegyháza felé tovább menve. Úgy 
vélem, hogy az elnevezések össze-
függnek, és egy másik érdekes kor-
szakára mutatnak Alpárnak, mégpedig 
az ún. Árpád-korra, 10-13. század, in-
kább szűkíteném ezt 11-13. századra, 
mindenképpen I. István utánra. Hisz 
a Püspök-halmon a múlt jelei alapján 
templom állhatott. Azt tudjuk, hogy 
egy rövid időre Alpárt Püspökalpár-
nak nevezték. Gyanítom abban az idő-
ben, amikor István királyunk elkezdett 
templomokat építtetni országszerte. 
Érdekes megjegyezni, hogy a mai al-
pári templom, mely 1755-ben épült, 
egy másik 1300 körül épült templom 
romjaira épülhetett. Ezen ótemplom 
emlékét őrzi a ma is látható mellékol-
tár, Szent András ábrázolásával. Ezt a 
templomot a törökök rombolhatták le, 
és Alpár több mint 100 évig templom 
nélkül maradt. Érdekesebb viszont, 
hogy mikor épülhetett az első temp-
lom. Erre az alábbi forgatókönyv lát-

szik gyanúsan igaznak. Az első alpári 
templom a ma is látható, hatalmas és 
még ma is nagyon impozáns látványt 
nyújtó Püspök-halmon volt, mely vé-
leményem szerint az 1241-es tatárjá-
rással szűnhetett meg, és számításom 
szerint több mint kétszáz évig állhatott 
a halmon, mely igen jelentős idő. Csak 
ezt követően húzodhattak be tartósan 
a mai értelemben vett Tiszaalpárra és 
kezdetét vette a mostani településszer-
kezet lassú kialakulása, házsorokkal, 
utcákkal és terekkel. Így tehát maga a  
Püspök-Pap és Kántor-halom elneve-
zés is jóval régebbi időre nyúlhat visz-
sza, mint az 1700-as évek vége. Hisz 
ekkortól van Alpárról viszonylag rész-
letes térképünk, melyen ezek a nevek 
már szerepelnek. Felmerülhet, hogy a 
kántor szó esetleg nem illik bele ebbe 
a mintázatba, hisz az jóval újabb és ké-
sőbbi szavunknak tűnik, mint a püspök 
és pap szavaink. A kántor szó a latin 
cantare -énekelni- igéből képzett főn-
évi alakja. A források szerint az egy-
házi ranglétrán a papot követő kántor, 
mely egyben sokszor tanító is volt, már 
Gellért püspök idejében, azaz a 11. 
században is működött...   

Folyt.köv.
Zsigó Ferenc

ALPÁR ANNO:

A Pap-halom 245 méter magasból. (Molnár Péter fotója)


