
Méltómegemlékezésazévfordulóról

Hatvan évvel ezelõtt alakult azAl-
páriSportEgyesület.Akerekévforduló
alkalmábólrendezettünnepisport-talál-
kozónasakkozókasztaleléültek,alab-
darúgókpedigafelújítottpályánfogad-
tákellenfeleiket.

Délelõttazegyesületsakk-szakosz-
tálya barátságos versenyre hívta Kis-
kunfélegyháza sakk-válogatottját
(mindkétcsapataBács-KiskunMegyei
Önkormányzati Bajnokságban szere-
pel).Atízfõscsapatokbanegy-egyifjú-
sági versenyzõ is küzdött a felnõttek
között.Alejátszottkétfordulóalapjána
vendégek bizonyultak jobbnak 11,5
ponttal,mígahazaiak8,5pontotgyûj-
töttek.Ebbenasportágbannincskorha-
tár,amimostisbeigazolódott.Amaga-

sabb átlag-életkor, a tapasztalat a fél-
egyháziaknak kedvezett. A hazai csa-
patból kiemelkedõ eredményt ért el
BársonyAndrásésSebõkJózsef,aven-
dégeknélSeresLászló,TanácsIstvánés
Kovács Sándor, akik száz százalékot
teljesítettek!
1.VargaBéla(1950)1,5pont-Kovács
Zoltán(1984)0,5pont;2.NagyFerenc
(1940)0-SeresLászló(1950)2;3.Áb-
rahám Lajos (1947) 0,5 - Rácz István
(1941)1,5;4.BársonyAndrás(1955)2
-VargaFerenc(1944)0;5.DragonJá-
nos(1953)0-TanácsIstván(1947)2;
6. GálfiMihály Jr (1993) 0,5 -Nagy
György (1951) 1,5; 7. Gálfi Mihály
(1965) 1,5 - dr. Lukács JózsefAndrás
(1942) 0,5; 8. dr. Vancsura István

(1975) 0 - Kovács Sándor
(1952)2;9.GálfiMihályné(1966)0,5
-TerbeBéla(1948)1,5;10.SebõkJó-
zsef(1968)2-SzekeresOrsolya(2000)
0;Összesen:8,5-11,5.

Délután elõször az alpári öregfiúk
csaptakösszeatiszaújfaluiöregfiúkkal.
Anagymelegellenérejólbírtákazira-
motajátékosok,ésváltozatos,idõnként
kitûnõ megoldásokat tartalmazó akci-
ókkal hívták fel magukra a figyelmet,
hogybárazévekhaladnak,atudásnem
kopottmeg annyira.Amásodik félidõ
elejénaz tiszújfaluiakszereztékmega
vezetést a mérkõzés vége elõtt három
perccel az alpáriak egyenlítettek, így
döntetlennelzárultamérkõzés.

(Folytatása4.oldalon).
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Atestületiülésrõljelentjük
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Kérdésekapiacnyitva
tartásáról

Két testületi ülésen is tárgyaltak a
képviselõk arról, hogy milyen idõ-
pontban legyennyitvaazújpiac.Ezt
ugyanis rendeletbe kellett foglalniuk.
Arról kellett dönteni, hogy egy héten
hányalkalommaltartsonnyitva,dear-
rólis,hogyreggelhányórátóltárjákki
akapukat.Kérdéskéntmerültfelazis,
hogy fizessenek-e az árusok, és ha
igen,akkormennyit.Arendkívülites-
tületi ülésen még nem született min-
den kérdésben döntés.A rendes havi
összejövetelenviszontmártisztáztáka
piaccal kapcsolatos kérdéseket.Meg-
állapodtakabban,hogyaugusztusvé-
géig mindnap nyitva lesz az árusító-
hely6órától11-ig,szerdánpedig15-
tõl18óráig.Azasztalokértkétszázfo-
rintotkellfizetninaponta,deegyárus
kettõasztalnáltöbbetnemhasználhat.
Augusztushónapbanbérletidíjatisle-
hetfizetni,aminekazösszegeezerfo-
rint.Amostanidöntésekaugusztus31-
igszólnak.Eztkövetõenatapasztalta-
kat értékelni fogják, és amennyiben
szükséges, akkor változtatni fognak
rajta.

Védjegyahelyiélelmiszerekrõl

A helyi élelmiszer
védjegykialakításátés
mûködtetését határoz-
ta el, a helyi élelmi-
szerfogyasztásésahe-
lyi gazdaság élénkíté-

seérdekébenazönkormányzat.
Rendkívüli testületiülésendöntöt-

tekarrólaképviselõk,hogymilyenle-
gyen a védjegy logója. Nem csak a
képviselõk,deahelyi lakosok issza-
vazhattakarról,hogymilyetszeretné-
nek.Azinternetrenégylehetségesvál-
tozatot tettek fel, amire leadhatták
voksaikatazezirántérdeklõdõk.Sza-
vaznimájus 31-ig lehetett.Amint azt
dr. Vancsura István polgármester el-
mondta, az összesítések után, nagy
többséggelazta logótválasztottákaz
internetezõk, melyen az Árpádkori
templom és egy tavirózsa látható. A

képviselõi szavazásnál természetesen
figyelembevettékavilághálónszava-
zókvéleményét.Atestülettagjaiisazt
agrafikaitervettaláltákalegjobbnak,
ígyazlettatelepüléshelyitermékének
védjegye.

Azatiszaalpáriélelmiszeresikvé-
delemalá,amelyhelybenmegtermett
feldolgozatlanvagyhelybenfeldolgo-
zott,ésamitemberifogyasztásraszán-
nak.Ahelybenfeldolgozotttermékhe-
lyi alapanyag felhasználásával, vagy
helybenhozzáadottértékkelvalósítha-
tómeg,aminekazarányalegalábböt-
venegy százalék.A képviselõ-testület
döntöttavédjegyszabályzatáról,vala-
mintazarculatikézikönyvrõlésarról
is,hogyvédjegyoltalmieljárásmegin-
dításátkezdeményezik.

Pályázatturisztikaifejlesztésre

Tiszaalpártovábbakarjafejleszteni
turisztikaivonzerejét.Erremost lehe-
tõség van pályázat benyújtásával. A
Dél-Alföldi régió négymilliárd forin-
tot költhet ilyen célokra, a település
pedigszázötvenmillió forintot.Apá-
lyázatban szerepelne többek között a
voltújfalui tanácsházánakésaGólya
utcának a felújítása.A terv része egy
pihenõparkkialakításaaTiszaparton,
kerékpár támaszokkalésszemélygép-
kocsiparkolókkal.Gyermekekrészére
játszóteret is megvalósítanának, egy
vízi tanösvényt pedig kialakítanának.
A pályázatot augusztus végéig lehet
beadni.Akimunkáltprojektmégates-
tület elé fog kerülni.Amennyiben si-
kerülapályázatonnyerni,akkorabe-
ruházással jelentõsen megváltozna
Tiszaalpárturisztikailehetõsége.Aki-
vitelezéskétévetvenneigénybe.

Nincsösszeférhetetlenség

Amájusiülésenazügyrendibizott-
ságaztkérteajegyzõtõl,hogynézzen
utána van-e összeférhetetlenség dr.
CsernusTiboráltalellátottTiszaalpári
Holt-TiszaTulajdonosiKözösségkép-
viselõi és önkormányzati képviselõi
megbízatása között. Dr. Menyhárt
Anett elõterjesztésébõl kiderült, hogy

nincsakétfeladatellátásaközöttösz-
szeférhetetlenség.

Havontatöbbbizottságiülés

Aképviselõ-testületII.félévimun-
kaprogramjánakegyeztetésnélfelvetõ-
dött az, hogy a pénzügyi bizottsági
ülésekegy-egyalkalommaltúlhosszú
ideigtartanak,mertolyansoknapiren-
dipontrólkelltárgyalni.BarnaSándor
abizottságelnökeazt javasolta,hogy
amennyibentíz-tizenkettõtémaössze-
jön, akkor tartsanak bizottsági ülést,
függetlenülattól,hogyutánanemkö-
vetkezik közvetlen testületi ülés. Az
otttárgyaltakattermészetesenaképvi-
selõ-testületi ülésen ismegvitatják.A
javaslatotelfogadtákaképviselõk.

Felújítjákaközösségiházat

Árajánlatotkértazönkormányzata
KádárLajosKözösségiHázfelújításá-
ra.SzabóSándorkõmûvesmesterelis
küldte ajánlatát. A testületi ülésen
azonban olyan döntés született, hogy
villanyszerelési, érintésvédelmi, vala-
mintabádogosmunkákkivitelezésére
iskérjenek,árajánlatot.

Nemfogadtákelazemelést

Levelet küldött az önkormányzat-
nakaCsongrádiVíz- ésKommunális
SzolgáltatóKft.Ebbenaztkérték,hogy
akülönbözõnagyságúkukákközszol-
gáltatásidíjátemeljékmeg.A110lite-
resé327,a80literesé,304,a70litere-
sépedig291forintlegyen.Ez73,50,
és37forintoskülönbségetjelent.Ale-
vélbenhivatkoztakarrais,hogyezeket
az emeléseket a kiskunfélegyházi ön-
kormányzatelfogadta.Aképviselõ-tes-
tület azonban nem értett egyet a köz-
szolgáltatásidíjakemelésével.

ÚjszakosztályazASE-nél

Fogarasi Károly a helyi judósok
edzõje megkereste az Alpári Sport
Egyesületvezetõségét.Aztkérte,hogy
azok a fiatalok, akik a cselgánccsal
foglalkoznak, az egyesület szakosztá-
lyakéntmûködhessenek.



Jelenlegtizenhetenûzikeztaspor-
tot Tiszaalpáron, és vannak közöttük
nagyontehetségesekis.Aversenyezte-
tés,utazásviszontpénzbekerül,éven-
teötszázezerforintba.Eztazonbanaz
ASE az önkormányzat segítsége nél-
külnemtudtafelvállalni,ezértatestü-
lethez fordult.Aképviselõkúgydön-
töttek,hogytámogatjákazelképzelést,
ésahátralévõfélévre250ezerforin-
totbiztosítanakajudósoknak.

Gally-aprítógépetvásárolnak

Már a korábbi testületi ülésen is
felmerült az, hogy gally-aprítógépet
vásároljon az önkormányzat. A leg-
utóbbi testületi ülésen három ajánlat
közülválaszthattakaképviselõk.Egy
Lajosmizseajánlatotfogadtakel,ami-
nekazára975ezerforintvolt,deleal-
kudták 900 ezer forintra.Abban ma-
radtak,hogyvásárláselõttmégkipró-
báljákagépetésmeggyõzõdnekarról,
hogy milyen állapotban van. Az ön-
kormányzat nem mondott le arról,

hogy a késõbbiek folyamán bizonyos
intézményekben az így keletkezett
nyesedéket fel tudjákhasználni fûtés-
re.

Alpolgármesterisérelem

AzegyebeknapirendipontnálBar-
tók István alpolgármester sérelmezte
többek között azt, hogy a Hírmondó
júniusiszámábannemírtukle,hogyki
rendezteaHagyományõrzõNapot.Az
alpolgármestertõlmegtudtuk,hogyaz
ÁrpádNépeEgyesület szervezésében
valósultmegarendezvény.

Kevésszavazatotkapottaz
iskolaigazgatója

Rendkívüli és zárt testületi ülésen
tárgyaltaaképviselõ-testületazÁrpád
FejedelemÁltalánosIskolaésKönyv-
tár intézményvezetõjének megbízásá-
ról.A kiírt pályázatra négyen jelent-
keztek, de három pályázó nem felelt
megakiírási feltételeknek,csaka je-

lenlegi igazgató,Gibárszki Sándorné.
A testületi ülésen, a nyolc jelen lévõ
képviselõ titkos szavazással döntött
arról,hogyelfogadják-eújabbötévre
az intézményvezetõjének,vagynem.
A szavazatok összeszámlálása után
hárman mellette voltak, öten viszont
nem,ígyGibárszkiSándornénemka-
pottelegendõtámogatottságot.Aman-
dátumaaugusztus15-igtart.Elképzel-
hetõ,hogyújpályázatotírkiazönkor-
mányzat.

VízvizsgálataHolt-Tiszán

A nagymeleg hatására a Holt-Ti-
szábanhalpusztulást lehet tapasztalni.
A testületi ülésenolyandöntés szüle-
tett,hogyaholtágvizétmegkellvizs-
gáltatni.Erreháromajánlatotkérjena
polgármester.Amennyibenvanbenne
százezer forint alatti, akkor testületi
döntésnélküliselfogathatja,ellenkezõ
esetben a képviselõk újra összeülnek
ésdöntenifognakarról,hogyazaján-
latokközülmelyiketfogadjákel.
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TiszaalpárNagyközségiÖnkormányzatKépviselõ-testülete

nyilvánospályázatotírkiatulajdonábanlévõalábbi
ingatlanértékesítésére

Hrsz Terület(m2) Megnevezés Cím Irányár(Ft)

12071 3806 Voltóvoda 6067Tiszaalpár,
JózsefA.u.29. 6.700.000

Apályázatokatlegkésõbb2012.július23.16óraibeérkezésihatáridõvellehetbe-
nyújtani

Apályázatifeltételeketrészletesentartalmazópályázatikiírásszemélyesen,vagy
telefononigényelhetõaPolgármesteriHivataltól(6066Tiszaalpár,Árpádtér1.
tel:76/424133-115) vagy letölthetõazönkormányzathonlapjáról(www.tiszaal-
par.hu).

Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzatpályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betölté-
sére.

A részletes pályázati felhívás
megtalálható a www.tiszaal-
par.huhonlapon.

dr.VancsuraIstván
polgármester

Könyvtáriajánló
Szakirodalom:
PaksaRudolf:Amagyarszélsõjobbol-
daltörténete
Origamilakásdíszítés
Geronimo Stilton: English!: Human
body
KissOttó:Focistákkézikönyve
KádárAnnamária:Mesepszichológia
OrmosMária:Van-etörténelem?
SuzanneValliéres:Pszichotrükkök0-3
éveskorig

Szépirodalom:
Édeshazám:Kortársközéletiversek
LovikKároly:Egybarátságosháztör-
ténete
SusanElizabethPhillips:Zsákafoltját
PóthEdit:Atitokzatoserdõ
Sverak,Jan:Bubuvisszatér
Csukás István: A nagy ho-ho-ho-
horgászverseny
BálintÁgnes:MazsolaésTádé

Máraimásodjára
Atavalyiévhezhasonlóan2012-benis
400.000Ftértékûkönyvtámogatásban
részesül a tiszaalpári könyvtár. A
könyvkultúra támogatását célzó pro-
jekt,aMárai-programaNemzetiKul-
turálisAlap támogatásával állomány-
bõvítésre, frissítésre ad lehetõséget a
pályázatba bevont könyvtáraknak. A
lexikontólagyerekkönyvekig,kortárs
regényekig, igényes szakirodalomig
többmint170könyvlelidénotthonra
abibliotékapolcain.
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Méltómegemlékezésazévfordulóról
Folytatásazelsõoldalról.

A bajnoki találkozó elõtt, ahol a
helyiekaKecskemétiLC-tfogadták,
Szabó István a megyei labdarúgó
igazgatóságversenybizottságánakel-
nöke, kupát adott át Parádi László
elnöknek a jeles nap alkalmából.
Kacziba Sándor elnökségi tag Lázár
Jenõnekatordaitestvértelepüléskép-
viselõjének adott át ajándékot,majd
viszonzásképen,a tordaiak is tárgy-
jutalommalemlékeztekmegazegye-
sülethatvanévesévfordulójáról.Dr.
Patak Sándor elnökségi tag zöld-fe-
hérszínûsálakatosztottki,apromi-
nensszemélyeknek.

Sajnálatosmódonsemazifjúsági
csapatsempedigafelnõttnemtudott
gyõzni.Azifjúságiaknégygóltkap-
tak a felnõttek hármat, amire csak
eggyeltudtakválaszolni.Avendégek

sokkal összeszokottabban, és ered-
ményesebben játszottak. Igaz, a fel-
nõtt csapat, sérülések miatt nem a
legjobbösszeállításbantudottfelállni
és néhány ifjúsági játékossal kellett
kiegészíteniacsapatot.Ennekellené-

renemafiatalokonmúlott,hogynem
sikerült pontot, pontokat szerezni.A
KLCjóléseredményesenjátszott,és
elrontottákajubileumiünnepet.

A mérkõzés után a helyi karate
egyesület bemutatóját láthatta a kö-
zönség,majd8 órától vette kezdetét
azegyiklegnépszerûbbprogram,ati-
zenegyesrúgóverseny.Ittháromka-
tegóriában indulhattak a résztvevõk.
AgyerekeknélVancsuraIstvánletta
harmadik,elõttevégzettPásztorBen-
ce,mígazelsõhelyetFábiánBalázs
szereztemeg.AnõknélPappBerna-
dettvégzettaharmadikhelyen,Tóth
Kittiaképzeletbelidobogómásodik,
FicsórMónika pedig a dobogó elsõ
fokáraállhatottfel.Aférfiakkategó-
riájábanBárdosBence teljesítménye
aharmadikhelyrevoltelég,Baranyi
József másodikként zárt, a gyõztes
pedig a tordai testvértelepülésrõl ér-
kezettKocsisRóbertlett.Anapotut-
cabáléstûzijátékzárta.
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Együttegymásértazakadálymenteséletreményével

AXIII.alkalommalkerültmegren-
dezésre a LakitelekNépfõiskolán jú-
nius 23-án, az "Együtt egymásért az
akadálymenteséletreményével"elne-
vezésû program.Mintminden évben
most is ökomenikus istentisztelettel
kezdõdött a nap, majd egy szomorú
megemlékezéssel folytatódott. Ebben
azévbenveszítettükel,akerekesszék-
ben közlekedõ Mozgáskorlátozottak
Gyõr-Moson-SopronMegyeiEgyesü-
leténekelnökétSzabóJánost,akiszin-
temindenévbenjelenvolt,ésnagyon
sokat tett a mozgáskorlátozottakért.
Mindenkihezvoltkedvesszava,védte
ajogainkatésazutolsópillanatigak-
tívandolgozott.Azagyvérzésegynap
alatt elvitte, de emléke örökké köz-
tünkmarad.

Nagyon jól sikerült az elmúlt év-
ben a környezõ települések bemutat-
kozása, mûsora és ezért úgy döntöt-
tünkfolytatjuktovább.Azideiévben
Csengõd, Solt, Soltszentimre és Sza-
badszállásmutatkozottbe.Meghívtuk
atelepülésekpolgármestereit,akikki-
vételnélkülelfogadtákameghívásun-
kat. Köszönjük nekik, hogy ízelítõt
kaphattunkalakóhelyüktörténetébõl,
és amia legfontosabb,hogy jelenlét-
ükkel kinyilvánították, hogy a moz-
gáskorlátozottemberekisegyenjogú-
ak az ott lakó közösségben. Nagyon
színes volt a mûsor, a csoportok jó
hangulatotvarázsoltakaszínpadraés
nézõtérre egyaránt. Volt vers, ének,

táncosokhumorosmonológ,amimég
vidámabbátetteeztanapot.

DélbenaGördülõTánccsoportke-
rekesszékestáncavoltélvezhetõésaz
arcokat figyelve elgondolkodtató,
egyszerre vidám és szomorú.Valami
csodálatos látni, az összeszokott csa-
patotésmégazénszámomraishihe-
tetlen, hogy a ritmusramozduló tán-
cosok mind ezt székben ülve teszik.
Havalakimégnemlátottilyet,okvet-
lennézzemeg,mertszívetmelengetõ
érzésésegyóriásiélmény.

Amíg a finom bográcsos étet fo-
gyasztottuk,FeketeAttilaszintetizáto-
rozottésénekeltnekünk.Délutánfel-
lépett a Kösöntyû Néptánccsoport a
diákokból álló Szentkirályi Tánccso-
port és Orbán Béla, mûvész nevén
Johnny. A nagyon színes programot
mégérdekesebbétettea"Kisütialeg-
finomabb pogácsát" elnevezésû egy
éve indult verseny.A sikerbõl ítélve,
biztoshagyománnyánövikimagát.A
feltételegytepsipogácsaéskínálásra
alkalmaskosárvolt.Mivelbennevol-
tam a zsûriben így az elsõk között
kóstolhattammegafinomabbnálfino-
mabb pogácsákat. Természetesen a
tombola semmaradhatott el, sok fel-
ajánlásérkezettésezáltalsokboldog
nyertesisakadt.

Napközben, a mûsorok mellet
igénybe lehetett venni a különbözõ
szolgáltatásokat és lehetett informá-
lódniajogszabályokról,rehabilitáció-

ról, lakásfelújítás és akadálymentesí-
tésrõl,szociálistámogatásiformákról,
stb. Volt könyvárusítás, grafológia,
kemencébensültkenyérlángosésmé-
zeskalács árusítás, de gyerekek kéz-
mûvesfoglalkoztatásaésegyébszóra-
koztatási program is. Ígynemcsoda,
hagyorsan repült az idõésmárcsak
azaszerepjutottnekem,hogymegkö-
szönjem Lezsák Sándor az Ország-
gyûlés alelnökének a segítségét az
idejüketfeláldozópolgármestereknek,
a háttérben maradt szervezõknek és
közremûködõknekamunkájátésmin-
denkinek,akirésztvettezenanapon.

Reményeink szerint jövõre ismé-
telten találkozunk,addig isszépnya-
rat,sokpihenést,jóévetésmégjobb
egészségetkívánok.

HanóMihály
aMozgáskorlátozottakBács-
KiskunMegyeiEgyesületének

elnöke

Nyolcvanéves
születésnap

Május19-énazalpáriÁrpádFeje-
delem Nyugdíjas Klub tánccsoportja
elindult Kecskemétre Balogh
Károlyné Magdi meghívására, aki
ezenanapontöltöttebe80.életévét.

Magdi17éveatánccsoporttagja,s
amainapigfürgénugráléstáncol.Az
ünneplésre a lányánál került sor. Egy
halastópartjánállókedves,barátságos
családiházbansütöttek-fõzteka tánc-
csoport tagjaira.Azebéd lucullusi la-
komának felelt meg. De volt ott sör,
bor,pálinka,tortaésfinomabbnálfino-
mabbsüteményektömkelege.Nagyon
köszönjükMagdieztagyönyörûdél-
utánt neked és a családodnak is. Én
megtiszteltetésnek vettem, hogy részt
vehettem rajta.A kedves vejed, aki a
hopmester szerepét töltötte be, köny-
nyesre nevettette a társaságot. Neki
különköszönjükadélutánvidámhan-
gulatát.Amai napig, és még gondo-
lom,sokáigemlegetnifogjuk.

Azünnepeltnekezútoniskívánunk
mégnagyonsokboldogszületésnapot.

BusaMária,atánccsoporttagja
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Diákigazgatóirányítottaegynapigaziskolát
VetterFannitválasztottákatanulók

aTiszaalpáriÁrpádFejedelemÁltalá-
nosIskoladiákigazgatójának.Azintéz-
ménykulcsátGibárszkiSándornéigaz-
gatótólvetteátahetedikosztályos ta-
nuló.

ALehetMásaTanóranéveninduló
csapat: Vetter Fanni diákigazgató, ta-
gok:Mezei Bianka, CséplõNikoletta,
Dömötör Dániel, Bende Fanni,Albert
Richárd, Pusztai Lilla, Grohóczki Tí-
mea,mindössze hét szavazattal elõzte
meg az utánuk következõt, így az õ
programjukvalósulhatottmega fordí-
tottnapon.Olyanjátékokrahívtákadi-
ákokat, amilyenek a korábbi években
nemvoltak.IlyenvoltaMaradjtalpon
vazelinnel, amikor is a gyerekeknek
csúszósfóliánkellettúgyvégigmenni-
ük,hogyneessenekel.Ezperszenem
mindenkineksikerült,amineknagyde-
rültséglettavége.Alángolóvízicsatá-
bólcsakazutóbbimaradtmeg,merta
gyertyákatelfújtaaszél.Atitkokkam-
rájában, sötétben kellett megtalálni a
négyfõs csapat egyik tagját, akit egy
dobozbarejtettekel.Természetesenré-
misztõdolgokistörténtekakamrában.
Ababagondozóversenyrefõleglányok
jelentkeztek, míg a szivacsháborúra
csakfiúk.Lehetetthomokbólváratépí-
teniésaneméppenkönnyûgumihami

isvonzottaagyerekekegyrészét.
Természetesenvoltfordítotttanítási

óraisnyolcéstízóraközött,amikora
diákok tanítottak és a tanárok ültek a
padban.VetterFannisikeresnekítéltea
napot.Mintmondta,nemgondoltavol-
na,hogyilyenjólfogjákéreznimagu-
katdiáktársai.Aziskolakulcsáttermé-
szetesen visszaadta Gibárszki
Sándornénak,bármígõvoltazigazga-
tónagyonvigyázottrá,mertapedagó-

gusok visszaszerezhették volna, de ez
szerencsérenemsikerült.

A program része volt a SIO buli,
melyetazáltalánosiskolatanulóiacég
általmeghirdetettrajzpályázatrabekül-
dött alkotásaikkal nyertek meg (lebo-
nyolítók:SzõkeÉva,KozmánéLászló
Zsuzsanna,BondárEnikõ).Ahangosí-
tásértköszönetHódiMihálynak.Afor-
dított nap programfelelõse Kõvágóné
KálmánKláravolt.

SzínescsaládinapazEperkénél

Június 30-án családi nap volt az
EperkeCsaládiNapköziben.Sokféle

programszínesítetteanapot:bábelõ-
adás, kézmûves foglakozások,

ugrálóvár,trambulin,délutánaTisza-
virágEgyütteskoncertje.BartaLajos
jóvoltábólfinomebédetfogyaszthat-
tunk, köszönet érte! Ezúton szeret-
nénkmegköszönniazoknakasegítsé-
güket,akiktámogatóijegyeketvásá-
roltak:Dr.VancsuránéMájMelinda,
RozaAndrea,JusztinSzilvia,Fekete
Pál és neje, Hajdú József, Benkóné
BarcsaNóra,FeketeGabriella,Vajda
Márta, Bordács Ferenc, Ignácz
Tiborné, Kisznyér Ferencné,
Bontovics Istvánné, Kiss Mária,
Ballabásné Somkuti Anita, Farkas
Anikó, Balog Henrietta, Palócz
Gáborné,GyovaiIstvánné.Azössze-
gyûjtött összeget játékokvásárlására
fordítottuk.
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Elbúcsúztattákatanévetadiákok

Midentanulószámárafontosese-
ményaz,amikorbefejezegyiskolát.
AzÁrpádFejedelemÁltalánosIsko-
la 354 tanulói közül ebben a tanév-
bentizennégyenbúcsúztakeliskolá-
juktól. Huszonkettõ diáknak kitûnõ
eredmény szerepel a bizonyítványá-
ban.

GibárszkiSándornéigazgató,va-
lamennyi színes programról beszá-
moltatanévutolsónapján.Jótanul-
mányieredményeketelõkészítetteés
segítette az iskolában és iskolán kí-
vüliversenyekenvaló részvétel.Or-
szágos tantárgyi, képzõmûvészeti és
szavalóversenyeken mutatkozott
megmennyitehetségesgyerekvana

tanítványokközött.Aziskolánakdi-
csõséget szerzõ tanulókról, az elért
eredményeinkrõl olvashattak és ol-
vashatnak az iskola honlapján és a
TiszaalpáriHírmondóbanis.

Aballagódiákokrólazigazgatónõ
akövetkezõketmondta:Haatízleg-
jobbérzéstkiváltószótkikellenevá-
lasztanunk,avakációbiztosanközé-
jüktartozna.Hosszúhetekótaöröm-
melvártátokeztanapot.Makitárjuk
a kaput, és elengedünk benneteket,
bízvaabban,hogymegfelelõ tudást,
alapot, élménytadtunknektek,útra-
valónak.Ma elbúcsúztok tanítóitok-
tól, tanáraitoktól és osztályfõnökö-
töktõl:EndreMihálytól,Misibácsi-

tól. Remélem, hogy új iskolátokban
gyökeret eresztve tudtok tovább fej-
lõdni. Kívánok hozzá mindannyió-
toknaksoksikert!

Valamennyivégzõstanulóésosz-
tályfõnökökLezsákSándortól,apar-
lament alelnökétõl névre szóló juta-
lomkönyvet kaptak ajándékba. A
nyolcadikosztályosokosztályfõnök-
üksegítségévelegydobozbólgalam-
bokatengedtekfelamagasba,jelez-
vén,hogyõkmárkirepültek.

Végezetül Gibárszki Sándorné
szépnyarat,sokpihenést,játékot,ol-
vasást,éskirándulástkívántminden-
kinek és bejelentette, hogy kitört a
vakáció!



Június24és30-aközöttBagiFerenc
pedagógus szervezésében nyári tábor-
ban vettek részt a JövõnkéntAlapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény néptánc
tagozat utánpótlás csapatának tagjai.A
helyszínaszentesistrandterületéntalál-
ható üdülõközpont volt. A pro-
gramokkaltelihétfolyamánsokélmén-
nyel gazdagodtak a táborozók.Amin-
dennapostáncpróbákeredményekéntúj
széki koreográfiát tanultak a gyerekek,
melyet be is mutattak élõ adásban a
szentesi Civil Televízió Korzó címû
mûsorában.

Ezútonszeretnénkköszönetetmon-
dani Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat képviselõ-testületének az
anyagitámogatásért.

A szülõk nevében külön köszönet
illetiaszervezésértésalebonyolításért
Bagi Ferencet, valamint a két segítõ
anyukát: Dr. Pethõ Anadát és Juhász
Ferencnét.
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Atelepülésértékeitõrzikadiákok

Ez már a tizenegyeik értékõrzõ tá-
bor,amitTiszaalpáronanyáriszünetben
megszerveztekazáltalánosiskolásdiá-
kokrészére.

Adélelõttiprogrammindigvalami-
lyen hasznos munkával telt, a délután
pedig játékos foglalkozásokkal, vagy a
környéknevezetesépítményeinekmeg-
ismerésével - árulta el dr. Halász
Mátyásnétanárnõ.Fontosfeladatuknak
tartják,hogyatelepülésnevezetességei,
mintaskanzenésakiállítótermek,min-
digrendbenéstisztánvárjákazérdeklõ-

dõket.Ezértezekenahelyekenkarban-
tartástvégeztek.Az iskolamellettkap-
takegyterületet,aholgyógynövényeket
ültettek,palántáznak,illetvemagrólve-
tettékeladiákok.Nemhagytákaztsem,
hogy a csatorna és a Holt-Tisza partja
szemetesmaradjon,mertezakét terü-
let,valamilyenoknálfogva,mindigsze-
metesebb,mintanagyközségbelterüle-
te.Gondoskodtakarrólis,hogyahulla-
dékzsákokbakerüljön.

A délután programok között szere-
pelt többek között számháború a Vár-

dombon,amitnagyonélveztekagyere-
kek. Ezúttal a piros számjegyû csapat
gyõzött,mert akékeket „kilõtték“ésa
kékeknemtaláltákmegapirosakzász-
laját.Aszámokatpihenõ idejükbenké-
szítették a gyerekek kartonból. Elmen-
tek aSzentBenedekLeányaiTársaság
zárdájábaásaCzinegeManufaktúrátis
meglátogatták. A védõnõktõl elõadást
hallgattak az allergiáról, Boris Ferenc
közterület-felügyelõpedigaparlagfûir-
tás jogi következményeirõl beszélt a
gyerekeknek. Élvezettel nézték meg a
tiszakürtiarborétumot,dekipróbáltáka
lakitelekikalandparkotis.

Atáboridejealattagyerekekebédet
ésuzsonnátiskaptak.Azönkormányzat
a szülõi munkaközösség, a diákönkor-
mányzat,valamintaPejtsikAlapítvány
jóvoltábólmindenrésztvevõingyenve-
hetteigénybeazötnapostábort.Halász
Mátyásné elmondta még, hogy évrõl-
évre egyre több gyerek jelentkezik, de
vanegyhatár,amifölöttmárnemtud-
naktöbbtanulótfogadni.Amostaniér-
tékõrzõ táborba ötvenheten jelentkez-
tek,közülükharmincöten,többnyirefel-
sõ tagozatosok, de negyedik osztályo-
sokis,résztvettekafoglalkozásokon.A
feladatokat minden nap két pedagógus
koordinálta. Jövõre ismét szeretnék
megrendezniamárközkedvelttábort.

Újszékikoreográfiáttanultakatáncosok
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Közgyûlést tartott az Alpári Sport
Egyesület.Eztmindenévben legalább
egyszermegkelltenni,deezúttalmás
apropója isvolt azeseménynek.Arról
kellett döntenie a tagságnak, hogykét
új szakosztályt, a tenisztésacselgán-
csot felveszi-e a sakk és a labdarúgás
mellé.

ElõszörParádiLászlóelnökbeszélt
arról az egy évrõl, amióta új vezetés
irányítja az egyesületet.Az elmúlt év
eredményeirõl az elnök megemlítette,
hogya labdarúgócsapatoknemazel-
várásnakmegfelelõhelyenzártákabaj-
noki évadot, de reményét fejezte ki,
hogyleszezmégjobbis.Afelnõttcsa-
pata12.azifjúságia6.helyenvégzett,
a serdülõk pedig majd nem minden

meccsükön vereséget szenvedtek. A
következõ évre, reális célként a 7-8
helyeléréséttûztekicélul.Megemlítet-
te, hogy több pályázaton is nyert az
egyesületpénzt.Azösszegbõlkicserél-
tékalabdarúgópályafüvét,felújították
aszékháztetõszerkezetét,megoldották
az akadálymentesítést. Vásároltak
negyvenszéket,tízasztalt,ésnegyven
labdát is. Újabb pályázati segítséggel
szeretnének egy gumi burkolatú kézi-
labdapályát létrehozni. TAO támoga-
tásból fûnyíró traktort vásároltak, új
kerítést építettek, felújították a vizes-
blokkot, mosókonyhát, büfét alakítot-
tak ki, mosógépet, pályavonalzót, há-
lót, és különbözõ olyan sporteszközö-
ketvásároltak,amelyekazedzésekhez

szükségesek. Jelenleg három pályáza-
tukvárelbírálásra.

Parádi László megjegyezte, hogy
bár sok az irigy, rosszindulatú ember,
deazértsokanvannakolyanokis,akik
támogatjákisazegyesületet.Ezpedig
elengedhetetlenatovábbimûködéshez.
Bizonyítottaeztahatvanévesjubileum
megünneplése is. Támogatók nélkül
ugyanisnemtudtákvolnamegvalósíta-
ni.Azelnökjószervezésû,színvonalas
programnak minõsítette a jubileumi
megemlékezést.

Ezt követõenMagyarAttila tartott
rövid szakmai értékelést a labdarúgó
csapatokról, majd pedig Gálfi Mihály
értékelteasakkozókteljesítményét.Õk
abajnokságbananegyedikhelyenvé-
geztek.

Az egyesületet megkereste Bálint
Imrénéateniszezõk,FogasiKárolype-
digacselgáncsozók részérõl,hogyõk
is szívesen tagjai lennénekaz egyesü-
letnek.Ateniszezõksemmiféleanyagi
támogatástnemkértek,ugyanúgymû-
ködnének,minteddig.Acselgáncsozók
éviötszázezerforintotkértekmûködé-
sükhöz,amitaképviselõ-testületahát-
ralévõ hat hónapra kétszázötvenezer
forintbanhatározottmeg.AzASEtes-
tületeelfogadtaazt,hogyakétsportág
azelkövetkezendõidõbenazegyesület
szakosztályakéntmûködjön.

Nemmindenkihorgáraakadthal

Ebben az évbenmásodik alkalom-
mal hirdette meg horgász versenyét a

Lakiteleki Szikra Horgász Egyesület.
Nemcsak a „hazai pályát“ élvezõhe-

lyiekneveztek,deakörnyezõtelepülé-
sekrõl is érkeztek felnõttek és gyere-
kek, többek között Tiszaalpárról is,
hogyeldöntsék,kitudtöbbhalatfogni.

Minden bizonnyal a nagymeleg is
rányomtabélyegétahorgászsikerekre,
mert akadtak olyanok, akik egyáltalán
nem fogtak halat, de kapásuk is alig
akadt.Ezzelszembenmásokszéppon-
tyok fogásával dicsekedhettek, és ter-
mészetesenapróhalakishorograakad-
tak.Aztudottigazánjóhelyezéstelérni,
aki több pontyot is fogott.A gyermek
kategóriában településünkrõl második
lettMuzsikNándor(1,40kg),harmadik
pedigRécziÁkos (1,40kg).Közöttük
azdöntött,hogyMuzsikNándorjavára,
hogyõnagyobbhalatfogott.
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Akikköztünkélnek–Aföldalattiházépítõ

Különleges házat épített magának
NémethFerenc,akiföldalattinakmondja
lakrészét,amitsajátmagaépített.

-Amikor az elsõ házamat építettem
úgy harminc évvel ezelõtt a volt piac
mellett,akkorazvoltadivat,hogymin-
denki nagyobbat akart építeni, mint a
szomszédja-meséliNémethFerenc.Én
iscsatlakoztamatöbbséghez,demárak-
korisvoltannyieszem,hogyhõszigete-
lésttettemrá.Abbanazidõbenazvoltaz
elsõ hõszigetelt ház a falunkban. Arra
gondoltam,hogynemazértkellpénztke-
resni, hogy a ház rezsi költségét ledol-
gozzuk,haneméljünkis.Sajnálatosmó-
don,családiokokmiatt,egyedülmarad-
tam, így volt idõm gondolkodni azon,
hogy olyan házat kell építeni, aminek a
fenntartási költsége a legkisebb. Ekkor
jött az ötlet, hogy föld alá kell építeni,
mertazlehetfûtésszempontjábólalegki-
fizetõbb.Aházatsajátmagamterveztem
ésakivitelezéstisénvégeztem.Apámtól
örököltemaztatulajdonságot,hogyszor-
galommal, odafigyeléssel mindent meg
lehet csinálni olyan színvonalon, mint
amit egy közepes minõségû szakember,
fizetésképpen elkér. Az természetes,
hogyegyjobbképességûszakemberjobb
minõségûmunkátvégez,mintén,deazt
nemtudom,nemtudtammegfizetni.

Tizenegyévvelezelõttkezdtemhozzá
aházépítéséhezésfélévalattvégeztem
vele.Lejtõsterületenelegyengettemegy
nyolcvannégyzetméteresterületet.Aház
falát fából építettem, amire hungarocell
hõszigetelõttettem,avízszigetelésétpe-
digtófóliávalvalósítottammeg.Aházte-
tejénhúszcentiméteresföldvan,azolda-
lainpedigtöbbmétervastagságú.Azak-
kori áron számítva fele összegbõl meg

tudtamvalósítaniaházamat,minthaegy
hagyományos házat építettem volna. És
mostcsakazépítõanyagragondolok.En-
nekaháznakugyanisaligvanfenntartási
költsége.Agyümölcsfáktermésétatetõ-
rõltudomszedni.Avilágosságotegyate-
tõn lévõ, kilenc négyzetméteres ablak
biztosítja.Aföntrõljövõfényháromszor
olyanerõsenvilágít,mintazoldalróljö-
võ.Nyáronreluxátkellfelszerelni,hogy
nelegyenolyanerõsanapfényeésereje.
Azt kell mondanom, hogy nem csak a
szigetelése, de a hõháztartása is nagyon
jóaháznak.

A több mint tíz éves tapasztalatból
mármeg tudom aztmondani, hogy egy
szezonban pontosan negyede a fûtési
költsége a háznak,mint egy átlaglakás-
nak.Mivelnagyonkeskenyazutca,nincs
benne gázvezeték, a fûtést fával oldom
meg, amit magam termelekmeg. Fõleg
nyárésfûzfárólvanszó,mertezenate-
rületencsakezmaradmeg,deazértakác-
fátishasználok.Aztazértelkellmonda-
ni, hogy ezzel a fûtéssel sok baj van.
Mindennapbekellgyújtani, ésnemvár
meleglakás,mintagázzaltüzelõknél,ha
elmegyek itthonról. Ha kényelmi szem-
pontokatisbeleszámítjukésösszehason-
lítjuk a gáztüzeléssel, akkor bizony van
különbség. Amennyiben négy hónapot
számítunk egy fûtési szezonra, akkor
nyolcvanezerforintbólmegtudomoldani
a fûtést. A lakásban egy nagy helyiség
van,ottfõzünk,alszunk,tévétnézünk.A
két gyerekünknek van egy kis szobája,
ahova el tudnakvonulni tanulni, aludni.
Ezenkívülmégegyfürdõszobatartozika
lakáshoz.Acsaládiéletazonbanegyhe-
lyiségbenzajlik.Nekemugyanisazavé-
leményem, hogy a család, amikor csak

teheti, legyen együtt. Német Ferenc ti-
zenkét éve munkanélküli. Szakmunkás
bizonyítványában az szerepel, hogy ab-
bólvanszakmunkásvégzettsége,amirõl
képezték. De, hogy mirõl képezték az
nincsbenne.Amintelmondta,azapjától
örökölteaztatulajdonságotéshajlamot,
hogy szeret barkácsolni, építkezni, új
dolgokat megvalósítani. Õ csak nyolc
osztályt végzett, deórákat, tévéket javí-
tott.Megfigyelteazt,hogyandolgoznaka
szakemberek,ellestetõlükatudományu-
kat.Természetesennemmindentörökölt
tõle,debüszkeapjára.

NémethFerencneknemsokjövedel-
mevan.Néhányingatlanjautánfizetnek
bérletidíjat.Jelenlegkétgyermekévelés
párjávalélegyütt,deösszesenhatutódot
nemzett három asszonynak. -Az ember
maga után két dolgot hagy -mondja.A
gyerekeit,akikrenagyonbüszkevagyok,
ésaházát.Kétházatépítetteméserreis
nagyon büszke vagyok, mert olyanra
gondoltamépítéselõtt,amiresenkimás.
Egyszerû szakközépiskolai érettségivel
gondoltamésvalósítottammegazt,amit
más,komolyabbvégzettségekkelrendel-
kezõknem.Igényesvagyokakörnyeze-
temre, imádom a gyermekeimet, akik
megháláljáksegítségemet.

Azudvaron található egyezernégy-
zetméterestóis,amibehalat tett,merta
gyerekeiszeretnekhorgászni.Avizétegy
pozitívkútbiztosítja.Jólérzimagátahá-
zában,azudvarán,bárnéhányévvelez-
elõtt,mikoranagyárvízvolt,akkorelég
magasan homokzsákokkal kellett véde-
kezni,hogynemenjenbeaházbaavíz.
Azótaépítettegyolyanmagasbetonfalat,
amilyen a víz magassága volt, hogy ne
érjemeglepetés.Azudvaronagyerekek
szórakozását különbözõ játékok segítik.
Vanvízicsúszda,drótkötélpálya,hinták,
trambulin, de az egyik nyárfa ágait úgy
vágtavissza,hogyarrafellehessenmász-
ni,akártízmétermagasrais.Természete-
sen védõkötél segítségével. Németh Fe-
renc szereti azt a környezetet, ahol él,
nemvágyikmáshova.Sokmindentmeg-
termelmagánakésacsaládjának.Azis-
kolabefejezéseelõttmindakétgyerme-
kének osztálytársait meghívta egy-egy
délelõttre,hogyott játszhassanakazud-
varon.Adiákok,apedagógusokésaszü-
lõkisjóléreztékmagukat.Jókikapcsoló-
dásvoltaföldbevájtházudvaránnéhány
óráteltölteni.
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Tiszavirágtábor2012.
AzIPRprogramkereténbelülren-

deztükmeg az idén is ingyenes tábo-
runkat, melyen hátrányos helyzetû ta-
nulókvettekrészt,olyanok,akikszor-
galmasakvoltaka tanévsorán,közös-
ségimunkájuk és tanulmányi eredmé-
nyükjóvolt.

Célunkazvolt,hogyarésztvevõta-
nulókszociáliskompetenciájátfejlesz-
szük.Kialakítsukszabálytudatukat,se-
gítsükaközösségiéletbevalóbeillesz-
kedésüket,önismeretüket és személyi-
ségüketfejlesszük.Fontosszerepetka-
pottmármásodikéveazönkéntesség,
amelyprogramonkeresztülazttanítjuk
meggyermekeinknek,hogyjobbadni,
mintkapniésegykissegítséggelnagy
örömet tudunk szerezni a körülöttünk
élõknek.

AtábornakaKádárLajosKözössé-
giHázadotthelyet.Anyitónaponata-
nulókBársonyAndrásnéésSzõkeÉva
vezetésével ismerkedõs, önismereti és
drámajátékokat játszottak. Kedden, az
indiánokföldjénjártunkabokrosivad-
nyugati farmon. Különbözõ játékok
várták a csapatban játszó tanulókat:
aranymosás, kukorica-labirintus, fej-
dísz-készítés, mocsárjárás, patkódobá-
lás, hordólovaglás, mocsárjárás, csiz-
mahajítás, tamahawk-dobás és egy
vadnyugati show szórakoztatott ben-
nünket.Nagyon fájt elválni a csoport-
vezetõinktõl,fõkéntTomtól,aminden-
kiszámáranagyonszimpatikusésvic-
ces serifftõl. Bondár Enikõ, Deák
Lajosné és Maróti Pálné volt a prog-
ramgazdaezenanapon.Szerdaazön-
kéntességnapjavolt.Délelõttaziskola
épületébentettünkrendet:átpakoltuka
találtésahasználtruhákat,rendbetet-
tükafejlesztõszobátésarajzszertárat
ésazirattárat,átrendeztükésmegtisztí-

tottuk az iskolatörténeti gyûjteményt.
DélutánaKádárLajosKözösségiHáz-
ban locsoltuk meg a virágokat és ját-
szottuklazításképpencsoportépítõjáté-
kokat. A programgazdák: Kõvágóné
Kálmán Klára, Gibárszki Sándorné,
BondárEnikõésNovákLászlónévol-
tak. Csütörtökön Tõserdõbe kirándul-
tunk.DélelõttaKontyvirágErdeiIsko-
la gyalogtúráján és akadályversenyén
vettünk részt, játszva ismerve meg a
környék legjellemzõbb fafajtáit. Dél-
után a kalandpark kötélpályája tette
próbára mindenki erõnlétét. Gibárszki
Sándorné, Bondár Enikõ, Gyõri
IstvánnéésMarótiPálnévoltakaprog-
ramfelelõsök.Azutolsónapdélelõttjén
kézmûves foglalkozás várt mindenkit:
fonhattunk körmöcskével, papírforgót
hajtogathattunk, gólyalábazhattunk,
szerencse lóherét hajtogathattunk és
ping-pongozhattunk. Délután táborzá-
rót szerveztünk. Kooprajzot készítet-
tünkatáboriélményeinkrõl,ésátvettük
a táboriemblémávaldíszítettnyaklán-

cotésoklevelet.Majdegyhatalmasví-
zilufi-csatazártaatábort.

Soósné Orosházi Erzsébetnek kö-
szönjük,hogysegítettminketagyere-
kekszállításában.Köszönömasegítsé-
get minden  IPR-munkacsoportos pe-
dagógus kollégának, Novákné Lovas
ErzsébetcsaládgondozónakésaKádár
LajosNyugdíjasKlub tagjainak, hogy
biztosították számunkra a tábor hely-
színéülszolgálóközösségiházat.

Sikeresegyhetetzártunk,hiszenta-
nulóink élményekkel meggazdagodva
tértekhaza,élményszerûensajátítottak
elazismereteket.Megtanultákegymást
elfogadni, egymást segíteni.A dráma-
játékokonkeresztül önmagukat és tár-
saikat is jobbanmegismerték, toleran-
ciájuknõtt.

Reméljük, jövõre ishasonló,élmé-
nyekben gazdag egy hetet tölthetünk
együtt.

BondárEnikõ
Gyermek-ésifjúságvédelmifelelõs,

táborvezetõ

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó
Egyesülettûzoltózenekart(fúvószene-
kart) kíván létrehozni a tûzoltóhagyo-
mányokápolására,valamintafúvósze-
nenépszerûsítéséreLakiteleken.Azel-
képzelések szerint a következõ hang-
szerekkapnánakhelyetamajdanizene-
karban: fagott, fuvola, harsona, klari-
nét, kürt, oboa, piccolo, szaxofon,

trombita,tuba,ütõseszközök.
Várjuk azon lakiteleki vagy kör-

nyékbeli fiatalok,középkorúakés idõ-
sek jelentkezését, akik szeretnének
résztvenniazújzenekarmegalapításá-
ban,annaktevékenységében,atûzoltó
hagyományésafúvószenenépszerûsí-
tésében.

Akinem tud részt venni a zenekar

majdani munkájában, de van olyan
hangszere,amelyreafúvósoknakszük-
ségelenne,úgyaztatûzoltóegyesület
adományként vagy bérlés útján szíve-
senfogadja.

Érdeklõdni lehetMadariAndornál,
a tûzoltóegyesületelnökénél (30/412-
54-17)vagyazegyesülete-mailcímén:
ote@lakitelek.hu

Felhívástûzoltózenekarlétrehozására!
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FELHÍVÁS
Agyümölcsösültetvények,va-

lamint a gyümölcsös ültetvény
méretetelnemérõ,gyümölcsfával
betelepítettterületekösszeírásáról
szóló 2006. évi XLVIII. törvény
elõírásaiszerint

2012.június1.ésnovember30.
között

azalma,körte,kajsziés
õszibarackültetvények

statisztikaicélúfelmérése
zajlikatelepülésen.

AKözpontiStatisztikaiHivatal

megbízásából igazolvánnyal ellá-
tottösszeírókfelkeresikahelység
közigazgatási területén található
azon ültetvényeket, amelyeket
elõzetesen az adatgyûjtésre kije-
löltek.A szakemberek a helyszí-
nentöltikkiaztakérdõívet,amely
az ültetvény jellemzõit méri fel.
Kérjük,segítsékmunkájukatafel-
adatukelvégzéséhezszükségesin-
formációk megadásával, továbbá
felkérésükrebiztosítsákszámukra,
hogyazártterületekrebejussanak.

Atörvényalapjánagyümölcs-
fávalbetelepítettterületekhaszná-

lóikötelesekazösszeíráshozada-
totszolgáltatni.Azösszeírókcélja
elsõsorbanazültetvényekfelkere-
sése, ugyanakkor az adatfelvétel
megvalósulásához a használókkal
valókapcsolatfelvételreissorke-
rülhet.

Akérdõívmegtekinthetõazön-
kormányzati hivatalban vagy a
KSH internetes honlapján
(www.ksh.hu).

Gyümölcsösültetvények
összeírása,2012

Az agrárgazdaság megalapo-
zott irányításához, ezen belül az
értékesítésésazexporttervezésé-
hez, a fejlesztési koncepciók ki-
dolgozásához, valamint a közös-
ségi támogatások elnyeréséhez
alapvetõ követelmény, hogy pon-
tos ismeretekkel rendelkezzünk -
többekközött-aMagyarországon
termesztett egyes gyümölcsfajok
termelésénekjellemzõirõl.

Magyarországunióstagország-
kéntelõszöra2007.évifelmérés-
sel tettelegetazötévenkéntiösz-
szeírási kötelezettségének, mely
szerint a kötelezõen vizsgálandó
négy gyümölcsfaj (alma, körte,
õszibarackéskajszi)általelfoglalt
területekösszeírásátkellettvégre-
hajtani.

AKözpontiStatisztikaiHivatal
a2006.éviXLVIII.törvényalap-
ján2012-benismétgyümölcsösül-
tetvény-összeírást hajt végre,

amely ugyanarra a négy gyü-
mölcsfajraterjedki.Azadatfelvé-
telben e gyümölcsfajok egyes ki-
jelölt ültetvényeikerülnekmegfi-
gyelésreazösszeírókáltalvégzett
helyszíniadatfelvételútján.

Azösszeíráselõkészítéseésle-
bonyolítása,azadatgyûjtésvégre-
hajtása,azadatokfeldolgozásaés
azösszesítetteredményeknyilvá-
nosságra hozása, illetve az Euró-
paiUniófeléfennállóadatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítése a
törvényielõírásokalapjánaKSH
feladata.

A helyszíni felmérés alapján a
kérdõívek kitöltését és az ehhez
kapcsolódóösszeíróifeladatokata
KSHmegbízása alapján dolgozó,
igazolvánnyalellátottmezõgazda-
sági végzettségû szakmai össze-
írókvégzik.Azadatfelvételellen-
õrzésével járó,valamintaszerve-
zési,koordinációsésadminisztrá-

ciós feladatokat a KSH területi
szervezeti egységei látják el. Az
összeírók összesen 993 települé-
senjúniusvégétõlkezdõdõenleg-
késõbb november végéig végzik
azültetvényekfelkeresését,ennek
során8700kérdõívettöltenekki.

Atörvényalapjánagyümölcs-
fávalbetelepítettterületekhaszná-
lóikötelesekazösszeíráshozada-
totszolgáltatni.Azösszeírókcélja
elsõsorbanazültetvényekfelkere-
sése. Ugyanakkor az adatfelvétel
megvalósulásához a használókkal
valókapcsolatfelvételreissorke-
rülhet, valamint az összeírók az
adatgyûjtés elõsegítésére segítsé-
get kérhetnek a települési önkor-
mányzatokilletékeseitõlis.Emel-
lett szükséges, hogy az összeíró
kéréséreazérintettekbiztosítsáka
kijelölt gyümölcsös területekre
valóbejutást.



2012.július13.oldal

Kimittudnyugdíjasoknak

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas
KlubokBács-KiskunMegyei Egyesü-
letevalamintaháromtiszaalpárinyug-
díjasklub,kimittud-otszervezetettjú-
lius 6-án Tiszaalpáron, a mûvelõdési
házban. A környezõ településekrõl:
Kiskunfélegyháza,Kecskemét,Város-
föld,detávolabbról:Ballószög,Bugac,
Izsák,Solt,Hartaisérkezteknyugdíja-
sok, hogy részt vegyenek a program-
ban.Ajelenlévõketdr.VancsuraIstván
polgármester köszöntötte, majd
SántánéSzabóMargitmegyeiegyesü-
letielnökismertetteakategóriákat,az
ének,azeneésatáncrövidtörténetét,
szerepétazemberéletében.
Mottó:"Mindenikembernekalelkében
dalvan,
Ésasajátlelkéthalljamindendalban.
Ésakinekszépalelkébenazének,
Azhalljaamásokénekétisszépnek"
(Babits)

Ének kategóriában öt produkciót,
táncbannégyet,humorbanpedigtizen-
kettõt láthattak a nézõk, valamint az
ítészek.A zsûri döntése alapján ének
kategóriábanelsõhelyenvégzett,Barta
Jánosné (Kecskemét Hírös Város Ny.
K.). Második lett, Kádár Mihályné
(Kádár Lajos Ny.K., Tiszaalpár), har-
madikpedig,LászlóImréné(Napsugár
Ny.K.,Városföld).Mindenfellépõnó-
tacsokrotadottelõ.

Tánckategóriábanazelsõhelyeta
SoltiPetõfiNy.Egyesületszereztemeg
moderntáncbemutatójával.Amásodik
helyreaBugaciNyugdíjasKlubsárkö-
zi karikása került, a harmadik helyre
pedig a Kiskunfélegyházi Cipõgyár
Ny.Klub, spanyol tánca.Különdíjban
részesült a Tiszaalpári Árpád Fejede-
lem Nyugdíjas Klub palotása. Humor
kategóriában az elsõ helyet Tímár
BélánéésKissJánosné(ÁrpádFejede-
lemNy.K.Tiszaalpár) Esti csevegés
húszévházasságutáncímûprodukció-
ja érdemelte ki. A második helyen a
hartaiMûkedvelõCsoportvégzettÖt-
venedikházasságiévfordulócímûelõ-
adásukkal.Aharmadikhelyenpedigaz
ÕszirózsaNy.K. (Ballószög) Julis és
Marismegaszeszfõzéscímûproduk-
ciója végzett. Különdíjban részesült
KásaAndrásné (ÁrpádFejedelemNy.
K.,Tiszaalpár)RomhányiJózsef:Mar-
halevélcímûverse,valamintaKecske-
métHírösVárosNy.K.Õsiromalako-
dalmascímûelõadása.

Valamennyirésztvevõkapottokle-
velet,ahelyezettekkupákat,érmeketés
egy könyvet is elvihettek.A hatalmas
hõségnemzavartaanyugdíjasokat,ki-
tûnõhangulatotteremtettekaszínpadra
lépõk.Arésztvevõketaszereplésután
a Tiszatáj vendéglõben finom ebéddel
láttákvendégülaszervezõk.

TiszteltSzülõk!
KedvesGyerekek!

Jóritmusérzékedvan?
Szeretnéd tudni, a kottából ho-
gyanleszzene?
Szeretnélotthonosanmozognia
hangokvilágában?
Márbefejeztedazelsõosztályt?

Haigen,szeretettelvárunkazene-
iskolába!

AMúzsaAlapfokúMûvészetokta-
tási Intézmény szeretettel várja
növendékeit a 2012/2013-as tan-
évre.

Választható hangszerek: ZON-
GORA,GITÁR

Ingyenes zeneiskolai oktatásban
részesülhetnek:
-Hátrányoshelyzetûtanulók
-Sajátosnevelésiigényûtanulók
- Beilleszkedési, tanulási, maga-
tartásinehézséggelküzdõtanulók
-Rendszeresgyermekvédelmi tá-
mogatásbanrészesülõtanulók

Térítésidíjmértéke:10.000Ft/fél-
év
Térítésidíjatfizetnekazokatanu-
lók,akikcsakaMúzsaMûvészet-
oktatásiIntézménybejárnak.Vagy
többmûvészetiiskolábajárnak,de
elsõdlegesenaMúzsaiskolakép-
zésétkívánjákigénybevenni.

Érdeklõdniésjelentkeznilehet:
Almási-Szabó Tibor Tanár Úrnál
(30/336-29-73)zongora
Bujdosó Géza Tanár Úrnál
(70/941-85-69)gitár
Bõvebbinformáció:a
"muzsa.csongrad.hu"weboldalon

Fotó:KerekesAndrás
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Fogatosfelvonulásutántûzgyújtás
Nemtétlenkedikalovasegyesület

a nyári idõszakban sem. Legutóbb
felvonulásrahívtákatelepüléslakóit
ésazérdeklõdõket.

A lovaspályángyülekeztek a fo-
gatokésazok,akikrésztakartakven-
niazutcai felvonuláson.Akiírt idõ-
pontrameg is jelentek a kisgyerme-
kesszülõkésazok,akikkedvetérez-
tek egy kis kocsikázásra. Egyszer
csak lódobogás verte fel a csendet.
Vágtázó lovasok érkeztek, a szom-
széd településrõl, Lakitelekrõl. Hal-
lottákugyanishírét,hogyBartuczIst-
vánmitszervezatelepüléslakóinak.
Úgy gondolták, hogy lóháton át-
mennek Tiszaalpárra nyolcan és
résztvevõilesznekamenetnek.

Aszokásosútvonalonmentekvé-
giga fogatok,elõszörÚjfalun,majd
Alpáronésmintegykétóraelteltével
visszaérkeztek a lovas pályára. Ott
márjátszottaBaranyizenekar,akika
jóhangulatértvoltakfelelõsek.Atü-

zet ismeggyújtották, amimellett le-
hetettszalonnátsütni,deakiakartaa
parazsat is átugorhatta, mivel Szent
Ivánéjjeléreszerveztékaprogramot.
Ennekazeseményekpedigvelejárója

atûzugrás.Afelvonulásonésazestén
mindenkijóléreztemagát.Legköze-
lebb július 14-én a Tiszaalpári
Lovasnap alkalmával népesül majd
beapályaésannakkörnyéke.

Kétszázmilliárdjuthatamegyének

Tervezzükegyütta jövõnket!Ez-
zel a címmel tartott elõadástBányai
Gábor amegyei közgyûlés elnöke a
Lakitelek Népfõiskolán. A tét két-
százmilliárdforint.

Vállalkozók, civilszervezetek,
egyháziképviselõkvettekrésztazon
a fórumon,melyen amegye jövõjé-
nek lehetõségeit vázolta fel Bányai
Gábor.A megyei önkormányzat eb-
ben az évben elindítja Bács-Kiskun
megye 2014-2020. közötti idõszakra

szóló területfejlesztési
terveinek elkészítését.
Ez csak közös munka
révén lehet sikeres, így
partneriegyüttmûködés-
rehívtaazelnökajelen-
lévõket.Agazdaságsze-
replõi döntsék el azt,
hogymilyenprioritások
legyenek ebben az idõ-
szakban. A lehetõség
számtalan,csakélnikell
vele.A tervek szerint a
megye,hétévalatt,két-

százmilliárdforintottudnaszétoszta-
niapályázókközött.Akisésközepes
vállalkozásoktámogatásalétszükség-
let-hangsúlyoztaBányaiGábor.Le-
hetõségkéntemlítetteazinfrastruktú-
ra fejlesztését, utak felújítását, két-
ezer lakos alatti települések szenny-
vízhálózatának kiépítését, kerékpár-
utak megvalósítását, megújuló ener-
giaforrások kihasználását. Kiemelt
pályáztatásnélküliprogramokislesz-

nek,amelyek2014tavaszánkezdõd-
nek.Azelnökszerintazlenneajó,ha
nemveszneelegyforint-euro támo-
gatássem.A2014-2020közötti idõ-
szak fejlesztési forrásainak felhasz-
nálásaamegyeiterületfejlesztésiter-
vekalapjánváliklehetségessé.Ebben
a munkában számítanak a vállalko-
zók tapasztalataira, javaslataira. Azt
várják,hogyazérdeklõdõkmondják
el,mit szeretnének fejleszteni ebben
ahétévben,mennyiforrástkérnekrá
ésmelyik évben.Ezpedigóriási le-
hetõség.Az idei évet a tervezés jel-
lemzi.A programot nem leszmódja
senkineksemfelülírni,mertazkõbe
lesz vésve.Vállalkozók, civilszerve-
zetek, egyházak és önkormányzatok
is megvalósíthatják elképzeléseiket.
Gondolkozzunk együtt! Tervezzünk
közösen! Határozzuk meg mi a jö-
võnket-mondtaBányaiGábor.

A pályázatokról bõvebben a
www.fejlesztes.bacskiskun.hu honla-
ponlehettöbbetolvasni.
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Aprók
OpelCorsaB1.2-es,piros,94-esévjárat,5ajtós,cd-smag-
nóval,vonóhoroggal,2014.márciusigmûszakival, rendsz-
eresenkarbantartott,téliésnyárigumikkal,törzs-könyvvel,
jóállapotbaneladó.I.ár:330eFt.T:0670/632-9229

Eladó:hûtõláda12.000Ft,4db195x60x15-ösgumi2000
Ft/db, 1 db forgótárcsás mosógép 7000 Ft áron. Érd.:
06/30/360-1317.

EladóaTiszaalpár,DózsaGyörgyu.76/dszámalattilakás.
4szobás,teljesenfelújítottnégylakásostársasházban,iker-
garázzsal.Érd.:76/424-521vagy06/30/494-946.

Szívesen vállalom Tiszaalpáron idõs nyugdíjasok gondo-
zásátstb.térítésellenében.Érd.:06/30/826-6866.

Két jó állapotban lévõ, modern babakocsi eladó. Érd.:
76/425-146.

Anyakönyvihírek

Akiketnagyonvártunk:TerbikTamara(anyjaneve:Nyíki
MagdolnaÁgnes),KispatakiCsilla(KispatakiMelinda),Andó
Dorina(GyovaiMelinda),VinczeMáté(KocsisCsilla).

Akiketelveszítettünk: MarsaIstván(1953),KovácsBéla
(1959), Szalai Ferenc (1955 PAX), Török Istvánné Szabó
Erzsébet(1927PAX),VirágMáriaHedvig(1914),Dr.Puliusz
TiborNándor(1925),BársonySándornéGyõriTerézia(1931),
KissSándornéKerepesiBorbála(1917).

Köszönet

Köszönetetmondunkmindazoknak,akik
dr.PuliusTibor

temetésénmegjelentek,
sírjáravirágothelyeztekésmindazoknak,

akikvelünkegyüttéreztek.

Agyászolócsalád


