
Átadták az új, korszerû piacot

A te le pü lés la kó i nak nagy ér dek lõ -
dé se mel lett avat ták fel jú li us 12-én dél -
elõtt az új pi a cot. A négy száz négy zet -
mé te res épü let negy ven négy mil lió fo -
rint ból, va la mi vel több, mint két hó nap
alatt va ló sult meg.

A meg nyi tón dr. Vancsura Ist ván
pol gár mes ter kö szön tõ jé ben je len tõs
ese mény nek ne vez te a meg va ló su lást.
Mint mond ta, a pi ac a gaz da ság vér ke -
rin gés ének a mo tor ja kell, hogy le gyen.
Re mé nyét fe jez te ki, hogy a köz ség ben
la kók él nek is a le he tõ ség gel, és hasz -
nál ni fog ják majd a lé te sít ményt.

Dr. Kardeván End re élel mi szer lánc-
fel ügye let ért és ag rár igaz ga tá sért fe le -
lõs ál lam tit kár elmondta, hogy a kor -
mány ki emelt cél ja, hogy a la kos ság

hos  szú tá von jó mi nõ sé gi élel mi szer hez
jus son. Az el múlt év ben egy mil li árd fo -
rint ke ret ös  szeg re le he tett pá lyáz ni ha -
son ló le he tõ ség meg va ló sí tá sá ra. A leg -
több pá lyá za tott, Bács-Kis kun me gyé -
bõl nyúj tot ták be, ami bõl het ven ki lenc
po zi tív el bí rá lás ban ré sze sült. A tá mo -
ga tá si ös  szeg meg ha lad ta a fél mil li árd
fo rin tot. Fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
au gusz tus vé gé ig le het az új pá lyá za to -
kat be nyúj ta ni. A ke ret ös  szeg kö zel
más fél mil li árd fo rint. Azt kí ván ta a
tiszaalpáriaknak, hogy él je nek a le he tõ -
ség gel, hasz nál ják ki a pi a cot, tölt sék
meg tar ta lom mal. 

Ba logh Jó zsef or szág gyû lé si kép vi -
se lõ ar ról be szélt, hogy a Nem ze ti Ta -
nya fej lesz té si Prog ram ered mé nyes sé ge

ha ma ro san az or szág szá mos te le pü lé -
sén is kéz zel fog ha tó vá vá lik. Két hét tel
az elõtt Sza bad szál lá son ad ták át az el sõ
tér sé gi ré gi ós pi ac köz pon tot. A kö zel jö -
võ ben Kunszentmiklóson ma gyar ter -
mék ház és pi ac, Ke rek egy há zán tej fel -
dol go zó, Kiskunmajsán pi ac,
Fülöpházán tész ta üze met és ba rom fi
vá gót ad nak át. Ma gyar ta nya si ter mék
bol to kat fog nak nyit ni a fõ vá ros ban és
más te le pü lé se ken, hogy a hely ben
meg ter mett egész sé ges jó mi nõ sé gû
áruk nak biz tos pi a cot tud ja nak biz to sí -
ta ni. 

A kul tu rá lis mû sor ban te ke rõ lant ról
szólt a ze ne és Gyõ ri Krisz ti án nép tán -
cát él vez het ték a je len lé võk. A pi a cot
Ké ri Ven cel plé bá nos ál dot ta meg.
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Az elmúlt idõszakban nem csak a
szokásos havi egy alkalommal
ülésezett a képviselõ-testület, de rend-
kívüli ülést is tartottak.

Gibárszkiné helyett Gyõriné
irányítja az iskolát

Rendkívüli testületi ülést hívott
össze július 18-ára dr. Vancsura István
polgármester. A mindössze négy
napirend közül az elsõ az általános
iskola és könyvtár igazgatói állásnak a
betöltésérõl szólt. A kiírt vezetõi állás-
ra négyen adták be pályázatukat,
amibõl három nem felelt meg az
elõírásoknak, egyedül a jelenlegi igaz-
gatóé, Gibárszki Sándornéé. A testület
többsége azonban õt sem akarta
tovább az igazgatói székben látni. A
testületi ülés elõtt a közalkalmazotti
tanács négyszázhárom aláírást gyûjtött
össze az igazgató mellett, amit átadtak
a polgármesternek. Ez sem gyõzte
meg azonban az önkormányzati
képviselõk nagyobb részét, kitartottak
az mellett, hogy ne õ legyen az igaz-
gató. Dr. Vancsura István módosító
indítványként elõször azt kérte, hogy
március végéig hosszabbítsák meg az
intézményvezetõ beosztását. Ez azon-
ban nem kapott elég szavazatot, mint
ahogyan az sem, hogy új pályázatot
írjanak ki. A képviselõk többsége azt
támogatta, hogy a jelenlegi igaz-
gatóhelyettest bízzák meg március
végéig az intézmény vezetésével. A
jelenlévõ pedagógusok és szülõk hiába
érveltek az augusztus közepéig még
regnáló Gibárszkiné mellett, hogy
vegyék figyelembe a közösség
véleményét, mert különben önös
érdekeket képviselnek, ez sem hatotta
meg a képviselõket. Kitartottak erede-
ti elképzelésük mellett, így az
intézményt Gyõri Istvánné irányítja
majd.

Nem oszlott fel a képviselõ-testület
Dr. Vancsura István polgármester a

testület feloszlatásra tett javaslatot, de
az elõterjesztését visszavonta, amit
többek között azzal indokolt, hogy
nagy beruházások elõtt áll a település,
amit be kellene fejezni, és az új

választások is másfél millió forintba
kerülnének. Ezt nem fogadták el, és
azon a véleményen voltak a
képviselõk, ha már belevágtak, akkor
fél úton nem lehet megállni.
Elhangzott az is, hogy a polgármester
kifarol az általa javasolt helyzetbõl, de
az is, hogy a polgármesterrel nem tud
a testület együtt dolgozni, de ez fordít-
va is igaz. Arra is felszólították dr.
Vancsura Istvánt, hogy mondjon le,
erre azonban a polgármester azt válas-
zolta, hogy nem fog lemondani,
szeretné végigvinni ezt a ciklust, hogy
a megkezdett munkát, a különbözõ
beruházásokat be tudják fejezni.
Bartók István alpolgármester azon a
véleményen volt, hogy oszlassák fel a
testületet, és még a szavazás
megkezdése elõtt bejelentette, hogy
lemond az alpolgármesteri címrõl és a
képviselõi mandátumáról. A
képviselõk és a jelenlévõk közül is
többen próbálták rábeszélni arra, hogy
változtassa meg véleményét, de
hajthatatlan maradt, kitartott bejelen-
tése mellett.

Dr. Vancsura István azt kérte
képviselõ társaitól, hogy ne azon az
ülésen szavazzanak a feloszlatásról,
hanem egy héttel késõbb, a rendes
testületi ülésen, de ezt a módosító
javaslatát nem fogadták el. A felos-
zlatásról szóló szavazásnál a jelenlévõ
nyolc képviselõbõl ketten szavaztak
igennel, a többiek nemmel, így nem
kell idõközi választást kiírni, a testület
folytathatja munkáját. A lemondott
képviselõ helyére a következõ legtöbb
szavazatot kapott jelölt, Gyõri István
került.

Alpolgármestert választottak,
aljegyzõt nem

A július 31-i testületi ülésen leg-
elõször Gyõri István tette le az esküt,
aki a képviselõségrõl és az alpol-
gármesteri címrõl is lemondott Bartók
István helyébe lépett. Dr. Vancsura
István a képviselõk közül dr. Taricska
Tibort javasolta alpolgármesternek,
akit titkos szavazással egyöntetûen
támogatott a testület. 

Zárt ülésen tárgyalták a képviselõk

arról, hogy ki legyen az aljegyzõ. Dr.
Menyhárt Anett jegyzõ ugyanis pon-
tosan a testületi ülés idõpontjába adott
életet elsõ gyermekének, ezért egy
idõre kiesik a hivatali munkából. Az
aljegyzõi feladatokat ellátó Bársony
Lajos, csak augusztus végéig vállalta
azt, hogy egyéb munkája mellett a
hivatalt is irányítja. Éppen ezért az
önkormányzat pályázatot írt ki alje-
gyzõi állásra, amire nyolcan jelen-
tkeztek. A jegyzõ feladata az, hogy
megjelölje azt, hogy kivel kíván együtt
dolgozni. Menyhárt Anett a nyolc
jelöltbõl egyet meg is nevezett, de a
képviselõk ezt nem fogadták el. Így
olyan döntés született, hogy szeptem-
bertõl Tiszakécske jegyzõje, dr.
Méhész László fogja majd
helyettesíteni Menyhárt Anettet,
egészen addig, míg nem jön vissza a
szülési szabadságról.

Nem támogatták a jogi
eljárás indítását

Több alkalommal is foglalkozott
már a képviselõ-testület a Mátyás kirá-
ly utca 2. szám alatti önkormányzati
bérlakás ügyével. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk dr. Vancsura Zoltán
háziorvos bõvíteni szeretné az orvosi
rendelõjét, és a szolgálati lakásból
ötven négyzetméteres részre lenne
igénye.

Folytatás a következõ oldalon.



A képviselõ-testület májusi
határozatában egyesség megkötését
kezdeményezte, de az nem járult ered-
ménnyel. Következõ lépésként az
önkormányzat az Ady Endre utca 61.
szám alatti lakást ajánlotta fel dr.
Fekete Ferencnének, de õ ezt nem
fogadta el. A testületi ülésre behozott
elõterjesztésben az szerepelt, hogy a
lakás használójával, dr. Fekete
Ferencnével szemben, a lakás
elhagyására vonatkozó jogi eljárást
indítson meg az önkormányzat. Ezt
azonban a képviselõk többsége nem
támogatta.

Rövidebb ideig lehet beszélni
Az elsõ félévben négy rendes és

tizenegy rendkívüli ülést tartott az
önkormányzat, amin összesen 152
napirendi pontot tárgyaltak a
képviselõk. A rendeletek száma 16
volt, a határozatoké pedig 179. A
jegyzõkönyvek 476 oldalt tettek ki, a
mellékletek pedig 582. Az ülések

hossza 1632 perc volt, ami azt jelenti,
hogy több mint egy egész napon
keresztül tanácskoztak a képviselõk.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2259 percig tárgyalta a napirendi pon-
tokat, ami másfél napnál is többnek
felel meg. Ezzel szemben az Ügyren-
di Bizottsági ülések mindössze 194
percig tartottak. A legutóbbi testületi
ülésen elhangzott az, hogy rövidíteni
kell az ülések idejét. Ezzel kapcsolat-
ban SZMSZ módosító javaslatot tett
Barna Sándor. Azt kérte, hogy az elsõ
képviselõi hozzászólás ne öt, csak
három perc, a második pedig két perc
legyen, de ezt egyben, vagyis öt per-
cben is elmondhassa a képviselõ.
Utána azonban már nem kap szót. Az
ülésen tanácskozási joggal részt
vevõk három, a többi hozzászólók két
percet kaphatnak egy-egy felszólalás-
ra. A képviselõk támogatták a javasla-
tot.

Az elsõ védjegy kérelem

Megérkezett az elsõ kérelem a
Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy
használatához, amit Kovácsné
Bársony Katalin nyújtott be. Az általa
értékesíteni kívánt áru õrölt fûszerpa-
prika, amit a Naturalpár Kft-vel
készített. A védjegy használatát ter-
mészetesen engedélyezte a képviselõ-
testület. 

Használhatják a tiszaalpári nevet
Novák Gábor, a Tiszaalpári

Motoros Egyesület elnöke kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz, hogy
a képviselõ-testület járuljon hozzá a
"Tiszaalpári" név használatához. A
testület helyt adott a kérelemnek.

Köszönet az alpolgármesternek
Barna Sándor azt kérte a testületi

ülésen, hogy köszönje meg az önkor-
mányzat Bartók Istvánnak azt a kétévi
munkáját, amit a település érdekében
tett, mint képviselõ, és mint alpol-
gármester. A képviselõk egyetértettek
a javaslattal.
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FELHÍVÁS
Fáklyás csónakázáshoz

keresünk
csónaktulajdonosokat!

A program helye:

Alpári Holt-Tisza (Régi strand)

Ideje: 2012. augusztus 19. 21 órától

Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 17.

Jelentkezni lehet: 06/70-314-1988-as

telefonszámon Kerekes Andrásnál

FELHÍVÁS
Fõzni szeretõk 

jelentkezését várjuk
fõzõversenyre!

A verseny helye:
Sportpálya

Ideje: 2012. augusztus 18. 14 órától

Jelentkezési határidõ:
2012. augusztus 12.

Jelentkezni lehet: 06/76-424-133 108-as

melléken Barna Anitánál
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Ha július, akkor buli!
A nyári szünetek ideje a pihenés

hónapja a július. Nem történt ez
másképpen a Mozgáskorlátozottak
Bács-Kiskun Megyei Egyesületének
Ttiszaalpári csoportjánál sem.

2012. július 20-án tartottuk a
soron következõ összejövetelünket,
amit egy kicsit rendhagyó módon
inkább ünneplésnek nevezhetnénk,
mint komoly tanácskozásnak.

Meghívásunkat elfogadta Dr.
Vancsura István polgármester,
Németh Lajosné a Megyei Ellenõrzõ
bizottság elnök asszonya, Höss
Károlyné EB tag, Miskolczi Gyula
Elnökségi tag és kedves felesége.

Mint minden kötetlen beszélgetés
nagyon jó hangulatban és vidáman
zajlott az egyik tagtársunk Tiszáné
Bukovenczki Katalin lakásán. A
család minden tagja bekapcsolódott a
szorgos munkába és rotyogott a
finom körömpörkölt és valahonnét
elõkerült egy kis kedélyjavító itóka

is, és a még ízletesebb házi sütemény.
Mindenkinek köszönöm a

részvételét és a segítségét, aki nem
tudott eljönni sajnálhatja, de azért ne
szomorkodjon, mert augusztus 18-án
délután 3 órakor tartjuk az iskola
udvarán a kerekesszék rodeó és

ügyességi versenyét és indulunk a
fõzõ versenyen is.

Nevezni fõleg nem mozgássérül-
teket várunk, garantáljuk a jó hangu-
latot!

Hanó Mihály

elnök

Kilencvenöt éves születésnap

Jú li us 12-én kö szön töt te dr. Vancsura Ist ván pol gár mes ter Deme Jánosnét 95. szü -
le tés nap ja al kal má ból. Az ön kor mány zat ne vé ben vi rág csok rot adott át és egy em lék -
la pot, me lyet Or bán Vik tor mi nisz ter el nök írt alá. Ma ri ka né ni a Gon do zá si Köz pont
há zi gon do zott ja, jó egész ség nek ör vend. Min den nap fel söp ri a Cso ko nai u. 46 szám
alat ti há zuk elõt ti jár dát és a kert ben is ren det tesz. Eb ben az év ben is ve tett ku ko ri -
cát, amit fo lya ma to san gon doz. Né hány tyú kot is tart, me lye ket nagy gond dal ké nyez -
tet, a nagy me leg ben még hû sí tõ für de tés sel is ked ves ke dik a szár nya sok nak. 

MEg HÍ Vó
koncErtrE

Szent Be ne dek Le á nyai Tár sa -

sá ga tisz te let tel meg hív ja a te le pü -

lés la kos sá gát az au gusz tus 18-án,

szom ba ton a Jé zus Szí ve Zár da -

temp lom ban tar tan dó kon cert re. A

mû sor a 18 órai vesperást kö ve tõ -

en, 18.15-tõl kez dõ dik.

Az es ten köz re mû kö dik: Papp

Ka ta lin, a Sze ge di Tu do mány egye -

tem Ze ne mû vé sze ti Ka rá nak vég -

zõs hall ga tó ja - he ge dûn, Zsig -

mond Lász ló, az Eg ri Szim fo ni kus

Ze ne kar tag ja - he ge dûn, Bereczki

Vil ma, az Eg ri Szim fo ni kus Ze ne -

kar tag ja - brá csán, Né meth Dó ra,

az Eg ri Szim fo ni kus ze ne kar tag ja -

csel lón, va la mint Almási-Szabó Ti -

bor, a Sze ge di Tu do mány egye tem

Ze ne mû vé sze ti Ka rá nak vég zõs

hall ga tó ja, tiszaalpári kán tor - or -

go nán.
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Két száz al ko tás ké szült az al ko tó tá bor ban

Ti zen ki len ce dik al ka lom mal szer -
vez ték meg a Tiszaalpári Al ko tó Tá -
bort jú li us 2 és 16 kö zött. A tá bor ban
az elõ zõ évek hez ha son ló an a bu da fo ki
Mé szá ros Lász ló Kép zõ mû vé sze ti
Egye sü let tag jai, va la mint a kis kun fél -
egy há zi Hol ló Lász ló Kép zõ mû vé sze ti
Kör mû vé szei vet tek részt. Raj tuk kí -
vül meg hív tak még né hány ven dé get
is, akik a ko ráb bi évek ben már al kot tak
rö vi debb, hos  szabb ide ig Ti sza al pá ron.
Kö zöt tük volt Vincze Lász ló és
Szeleczki Ist ván is, bár az utób bi a
mos ta ni tá bor ban nem tu dott részt ven -
ni. Nem csak a két vá ros ból, de a Du -
nán túl ról, pon to sab ban Bony hád ról is
ér ke zett egy pá lyá zó, aki most volt itt
elõ ször. Õ kap cso la tot tart fenn a
kiskunfélegyháziakkal.

- A szo ká sos nak meg fe le lõ en telt el
a két hét - mond ta Biczók Mi hály, aki
kez de tek tõl fog va egyik fõ szer ve zõ je
a tá bor nak. Na gyon ak tí vak vol tak a
mû vé szek, akik kö zött vol tak fes tõk,
gra fi ku sok, fa ze ka sok, fa fa ra gók is.
Va la men  nyi en úgy nyi lat koz tak, hogy
na gyon gyor san el telt a két hét, amit a
köz sé günk ben el töl töt tek. Bu da fok ról
tí zen ér kez tek, raj tuk kí vül itt volt
Mun kácsy Kar csi bá csi fe le sé ge is,
akit ven dé gül lát tunk. Tiszaalpár te re -
in, kert je i ben na gyon sok olyan fa fa ra -
gás ta lál ha tó, amit Kar csi bá csi ké szí -
tett, és ami dí szí ti a köz sé gün ket. Kis -
kun fél egy há zá ról va la mi vel töb ben,
ös  sze sen ti zen öten je lent kez tek, de
vizs gá juk mi att csak ti zen hár man tud -
tak részt ven ni a tá bor mun ká já ban.

Kö zöt tük is vol tak olya nok, akik most
vol tak ná lunk elõ ször. Az volt a ta pasz -
ta la tom, hogy na gyon igé nyes, na gyon
szép, ma gas szín vo na lú al ko tá so kat
ké szí tet tek. Szám sze rint nem tud nám
meg mon da ni, hogy há nyat, de el ér te a
két szá zat. Ha gyo mány az, hogy min -
den tá bor la kó egy al ko tá sát fel ajánl ja
az ön kor mány zat nak. Ez most sem volt
más képp. Jú li us 14-én szom ba ton, az
is ko la tor na csar no ká ban száz hu szon ki -
lenc al ko tás ból nyílt tár lat. Nem csak a
mag nyi tón vol tak so kan, de va sár nap
dél elõtt is jó né há nyan fel ke res ték a ki -
ál lí tást és gyö nyör köd tek ben ne. 

Ter mé sze te sen ez út tal is vol tak
szak mai ve ze tõk. A bu da fo ki ak ré szé -
rõl Naibert Ist ván, a kis kun fél egy há zi -
ak ré szé rõl pe dig Tö rök Ta más. Õk
szin te na pon ta vé gig lá to gat ták a tan -

ter mek ben ké szü lõ al ko tá so kat és ész -
re vé te le ik kel, meg jegy zé se ik kel pró -
bál tak se gí te ni, hogy mi nél szebb és
tar tal ma sabb mû ké szül jön. Az ön kor -
mány zat úgy dön tött, hogy ne kik nem
is kell té rí té si dí jat fi zet ni. A töb bi ek a
na pi el lá tá sért 1200 fo rin tot fi zet tek
na pon ta. Kö zel há rom száz ezer fo rint
gyûlt így ös  sze, mert vol tak olya nok,
akik csak két-há rom nap ra tud tak el -
jön ni, míg má sok a tel jes idõt itt töl töt -
ték. 

Eb ben az év ben is vol tak olya nok,
akik tá mo gat ták a tá bort. Kö zü lük van -
nak olya nok, akik már évek óta rend -
sze res tá mo ga tók. Kecsõ Fe renc egy
va cso rá ra lát ta ven dé gül a mû vé sze ket,
Magony Gás pár és Csi kós Mi hály a
pá lin kák ról gon dos kod tak. A ház tar tá si
bol to sunk Víglásiné An di ka tíz ezer fo -
rint le vá sár lást biz to sí tott a tá bor la kók -
nak, hogy ami szük sé ges az al ko tá sok -
hoz, azt a ház tar tá si bolt ban be sze rez -
he tik. Gyürki Gá bor pénzt aján lott fel.
A zá ró es ten Bar na Sán dor egy bir ka -
pör költ tel ked ves ke dett, Romsics Já -
nos pe dig a sa ját ta vá ból ki fo gott hal -
ból ké szült ha lász lé vel ven dé gel te meg
a mû vé sze ket. Min den ki nek kö szö net
jár a fel aján lá so kért. Meg kell em lí te ni
az is ko la és a kony ha dol go zó it is, mert
nél kü lük nem lett vol na tel jes a tá bor -
la kók éle te. Jö võ re ju bi lál a tá bor, mert
a hu sza dik al ka lom mal fog juk meg ren -
dez ni - mond ta Biczók Mi hály.

Szyta
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Di á kok tá bo roz tak az Õr ség ben
El ér ke zett jú li us 16. reg ge le. Az

Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la tá -
bo ro zó i ként iz ga tot tan ül tünk fel im -
má ron új bu szunk ra, "Ru di ra", hogy
el lá to gas sunk Ma gyar or szág egyik
leg szebb tá já ra, az Õr ség be. 

Min den ki a szál lás el fog la lá sá nak
lá zá ban égett, de még elõt tünk állt
egy na gyon hos  szú út, amin azon ban
nem unat koz tunk. Meg áll tunk
Balatonbogláron és meg néz tük a
Gömb ki lá tót, majd egy cso dá la tos
idõ uta zás ke re té ben meg lát hat tuk,
ho gyan él tek a Fes te tics-kas tély la kói
Keszt he lyen, lát hat tuk gyö nyö rû hin-
tójaikat, lak osz tá lya i kat, ru há i kat.
Vég re el ér tük szál lás he lyün ket,
Õrimagyarósdot. Cso dá la tos fe nyõ er -
dõ kö ze pén fe küd tek fa há za ink, volt
ott fo ci pá lya, lábtengó pá lya, hin ta,
má szó ka, csúsz da, ko sár lab da, ping -
pong, ami ket rög tön bir tok ba is vet -
tünk. Azon ban nem ér tünk rá so kat
"unat koz ni", hi szen meg kel lett sze -
rez ni az olim pi ai ötkarika szí ne i ben
pom pá zó kar kö tõ el sõ szí nét, a ké ket.
Ezt úgy kap hat tuk meg, ha el ké szí tet -
tük a szo ba cí me rün ket, mely kap cso -
ló dott az Õr ség hez, az olim pi á hoz és
a fa ház la kó i nak tu laj don sá ga i hoz.

Más nap dél elõtt Za la eger szeg re
utaz tunk, ahol Gö cse ji Fa lu mú ze u -
mot és az Olaj ipa ri Mú ze u mot néz tük
meg. Dél után gya log tú rát tet tünk a
Vadása-tó kö rül, majd es te az olim pi -
ai pró ba má so dik for du ló ja kö vet ke -
zett: a víz hor dá si ver seny szí vó szál -
lal.

Szer dán dél elõtt a har ma dik pró -
ba té tel ke re té ben spor tos aka dály ver -
seny várt ben nün ket. A me net le vél és
a csa pa tot be mu ta tó vers meg írá sa
után ka pu ra lö vés, ko sár ra do bás,
ping pong lab da-pat tog ta tás, te ke, gó -
lya lá ba zás és ze nés ae ro bic tett pró -
bá ra min den kit. Dél után nem ért vé -
get a pró ba té te lek so ra: gya log tú rát
tet tünk a Hár mas-ha tár hoz. Itt egy
per cen be lül há rom or szág ban is vol -
tunk: Auszt ri á ban, Szlo vé ni á ban és
Ma gya ror szá gon. Aki pe dig imád
hor gász ni, az haj nal ban Pa li bá csi val

le me he tett a tó hoz sze ren csét pró bál -
ni. 

Csü tör tö kön Pi tyer szer re lá to gat -
tunk: meg néz tük a Skan zent, majd
íjászkodtunk, mé zes ka lá csot sü töt -
tünk és ki pró bál tuk a fa ze kas mes ter -
sé get is. Dél után le sé tál tunk egy für -
dés ere jé ig a Vadása-tóhoz. Es te az
éj sza kai tú ra iz gal ma it le gyõz ve kap -
tuk meg a ne gye dik szí nû kar kö tõt. 

Pén te ken dél elõtt Ki mit tudot ren -
dez tünk. Lát tunk bû vész mu tat ványt,
hal lot tunk ver se ket a tá bor él mé nye i -
rõl. Az ötö dik kar kö tõt az olim pi ai to -
tó ki töl té sé vel sze rez het tük meg.
Dél után né há nyan Pa li bá csi nak se gí -
tet ték el ké szí te ni az es ti va cso rát, a
töb bi ek a márokföldikalandpark kö -
tél pá lyá in tet ték pró bá ra fi zi kai ál ló -
ké pes sé gü ket. Es te a tá bor te rü le tén
el du gott 222 db csil la got kel lett meg -
ke res nünk zseb lám pá val

Szom ba ton egész na pos prog ra -
mon vet tünk részt. Kör men den a Bat -
thyá ny - kas télyt lá to gat tuk meg, majd
Sár vá ron, a Nádasdy Tör té nel mi
Fesz ti vál for ga ta gát él vez tük. Es te tá -
bor zá rót tar tot tunk. Meg kap tuk a szo -
ba tisz ta sá gi ver seny ju tal ma it, majd
min den ki "Mis ter" vagy" Miss" cím -
mel el lá tott ok le ve let és emb lé más
pó lót ve he tett át. Az el sõ tá bo ro zók
fel kö töt ték a tá bo ri ván dor bot ra a 12.
sza la got. 

Va sár nap in dul tunk ha za. Út köz -
ben meg néz tük a ká pol na pusz tai Bi -
valy re zer vá tu mot, ahol si mo gat hat -

tunk is egy kis bi valyt. Meg ebé del -
tünk Ba la ton szent györgy ön, szá mol -
tunk még egy utol sót, és el in dul tunk
ha za. Bú csút in tet tünk a Ba la ton nak,
az Õr ség nek és már a jö võ évi tá bor
él mé nye i re gon dol tunk, meg Pa li bá -
csi cu kor ká i ra, amit ak kor kap tunk,
ha a fel tett kér dé sek re he lye sen vá la -
szol tunk.

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne -
tet a tá mo ga tók nak, akik ön zet len se -
gít sé gük kel fe lejt he tet len él mé nyek -
hez jut tat ták di ák ja in kat. Kö szö net il -
le ti az anya gi tá mo ga tá sért a
Tiszaalpár Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat Pol gár mes te ri Hi va ta lát és kép vi -
se lõ-tes tü let ét, a Pejtsik Lász ló Ala -
pít ványt. Kö szön jük a fel aján lást a
Szü lõi Mun ka kö zös ség nek. Kö szö net
min den ked ves szü lõ nek a pap ri ka és
a kol bász - fel aján lá sért. Kö szö net a
biz ton sá gos uta zá sért Rimóczi Nor -
bert gép ko csi ve ze tõ nek, és nem utol -
só sor ban "Ru di nak ". Kö szö net a se -
gí tõ kol lé gá im nak: Tóthné Mátyus
Mó ni ká nak, Maróti Pál nak és Tóth
Lász ló nak. 

A vis  sza jel zé sek azt mu tat ják,
hogy min dig sok-sok is me ret tel és él -
mén  nyel gaz da god va tér nek ha za ta -
nu ló ink. Re mél jük, hogy e prog ra -
mok ban gaz dag és élménydús nyá ri
prog ra mot a to váb bi ak ban is tud juk
majd foly tat ni.

Bondár Eni kõ

tá bor ve ze tõ
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Fe le más si ke rek a fo gat haj tó ver se nyen
Har ma dik al ka lom mal ren dez tek

lo vas na po kat Ti sza al pá ron. A jú li us
14-i ese mé nyen dél elõtt és dél után is
bak ra ül tek a fo ga to sok, pó ni és nagy
ket tes fo ga tok ver se nyez tek egy más -
sal. 

A tiszaalpári egye sü let tag jai csak
a nagy ket tes fo ga tok aka dály haj tá sá -
ban in dul tak, még pe dig Bár sony
Anett, Bibok Pi ros ka, Bibok Kár oly,
Bo dor Ádám és Né meth Lász ló. A
ver seny egyút tal nem zet kö zi is volt,
mert a né met or szá gi Lü bec ké bõl ér -
ke zõ Heinz Siebe is be ne ve zett a ver -
seny be. Lübecke egyéb ként
Tiszakécske test vér te le pü lé se. A dél -
elõt ti aka dály haj tás ban a he lyi ek kö -
zül Bo dor Ádám sze re pelt a leg job -
ban, a ne gye dik he lyet sze rez te meg.
Bibok Pi ros ka a 10., Né meth Lász ló a
11., Bár sony Anett a 13. he lyen vég -
zett. Dél után Né meth Lász ló a 8., Bo -
dor Ádám a 10., Bár sony Anett a 12.,
Bibok Kár oly, a 13. he lyen fe jez te be
a ver senyt.

A szer ve zõk jó vol tá ból dél után a
mun ka fo ga tok nak tar tot tak ügyes sé gi
ver senyt, ahol az el sõ he lye zést a
nagy kõ rö si Ka rai At ti la sze rez te meg.
To váb bi in du ló ver seny zõk: 

Baranyi Já nos, Do bos Ist ván, Kis
Jó zsef, Novák Zol tán, Váczi Lász ló.
Nagy tet szést ara tott a né zõk kö zött a

ló há tas ügyes sé gi ver seny. Eb ben a
szám ban a nõk kö zött tiszaalpári si -
ker szü le tett. Az el sõ he lyet Bár sony
Anett, a má so di kat Bibok Pi ros ka
sze rez te meg, a har ma dik pe dig a
lakiteleki Dobecz Éva lett. A fér fi ak -
nál a tiszakécskei Jóljárt Já nos vég -
zett az élen, má so dik lett a he lyi
Baranyi Já nos, a har ma dik pe dig
Lakitelek pol gár mes te re Fel föl di Zol -
tán. Ezt kö ve tõ en kü lön bö zõ be mu ta -
tók kö vet kez tek. Elõ ször a Novák ik -
rek Pat rik és Kris tóf pó ni fo gat haj tást
mu ta tott be. 

Az egyik leg ne he zebb pro duk ció
a ka ri kás os tor pat tog ta tá sa. Eb ben
azon ban szin te ver he tet le nek a tisza-

alpáriak. Baksa Tün de, Baranyi Já -
nos, Bár sony Anett, Bibok Pi ros ka,
Ka na las Kit ti ez út tal is ügye sen dol -
go zott. Bár sony Anett már nem csak
négy, ha nem hat os tor ral is tud már
pat tog tat ni és ez egye dül ál ló. Ka rai
An talt már rég óta is me rik a fo ga to -
sok, és a fo gat haj tást ked ve lõk. Ez út -
tal is be mu tat ta pusz ta ötös lo vag lá sát,
ter mé sze te sen pó ni lo vak kal.

Ad dig, míg a lo vak és a haj tók
dél ben pi hen tek a Ti sza vi rág Ci gány -
ze ne kar szó ra koz tat ta a né zõ ket. Es te
a pusz ta bá lon pe dig a Baranyi ze ne -
kar ze né jé re le he tett tán col ni és mu -
lat ni.

Egy há zi so rok
Ün ne pe ink:
Au gusz tus 6. Urunk szí ne vál to zá sa
Au gusz tus 10. Szent Lõ rinc di a kó nus,
vér ta nú
Au gusz tus 14. Szent Maximilian Kolbe
ál do zó pap, vér ta nú
Au gusz tus 15. Szûz Má ria menny-
bevétele/ Nagyboldogasszony
Au gusz tus 20. Szent Ist ván király/ Ma -
gyar or szág fõ vé dõ szent je
Au gusz tus 24. Szent Ber ta lan apos tol
Au gusz tus 28. Szent Ágos ton püs pök
Au gusz tus 29 Ke resz te lõ Szent Já nos
vér ta nú sá ga

Szent mi sék: Au gusz tus 15-én
Nagyboldogasszony ün ne pén: 11:00

Új fa lu, 16:00 Zár da temp lom, 19:00
Alpár. Au gusz tus 20-án: Alpár 9:00.
Az új fa lui temp lom bú csú ja au gusz tus
19-én va sár nap lesz 10:00-kor. Az ün -
ne pi szent mi sét be mu tat ja: fõ tisz te len -
dõ Dr. Finta Jó zsef plé bá nos úr (Kis -
kun ha las-al só vá ro si temp lom plé bá no -
sa).
A be te gek ke ne te szent sé gét szent mi sé -
ben au gusz tus 24-én pén te ken 19:00
Új fa lun, au gusz tus 25-én szom ba ton
19:00 Alpáron szol gál tat juk ki.
Ter mény há la adá si szent mi se: au gusz -
tus 26-án lesz va sár nap Alpáron 9:00,
Új fa lun 11:00.
A hit ta nos di á kok tan év nyi tó szent mi -
sé je (Veni Sancte) szep tem ber 9-én va -
sár nap lesz: Alpáron 9:00, Új fa lun
11:00.

FEL HÍ VÁS
Ki ál lí tók je lent ke zé sét vár juk ké zi -
mun ka ki ál lí tás ra.

A ki ál lí tás hely szí -
ne: Mû ve lõ dé si ház
Ide je: 2012. au -
gusz tus 17. 16:00

A ki ál lí tás ra vár juk min den ked ves
al ko tó ked vû tiszaalpári 
la kos mun ká ját.

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2012. au -
gusz tus 12.
Je lent kez ni le het: Tö rök Józsefné
Babikánál 06/70-365-3357
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Ab nor má lis ba ko kat lõt tek a va dá szok

Nem is egy, ha nem ket tõ õz ba kot
lõtt két va dász a tiszaalpári va dász tár -
sa ság te rü le tén. Az agan csa ik kü lön le -
ge sek, vagy aho gyan a va dá szok
mond ják, ab nor má li sak.

Egy év ben ál ta lá ban öt ven õz ba kot
le het ki lõ ni a tiszaalpári va dász tár sa -
ság te rü le tén. A va dá szat két al ka lom -
mal tör té nik, ta vas  szal és üze ke dés kor.
Ez utób bi au gusz tus el sõ he té ben szo -
kott be kö vet kez ni. Az egyik õz ba kot
már rég óta fi gyel ték a hi va tá sos va dá -
szok, mert az egy ko ri új fa lui ter me lõ -
szö vet ke zet te lep hely ének kö ze lé ben
buj kált, on nan járt le gel ni a kö zel ben
lé võ te rü le tek re. Ta vas  szal, ami kor
még cso por to san jár tak az õzek, több

al ka lom mal is meg fi gyel ték táv csõ vel.
A má ju si va dá sza ton ke res ték, de ak -
kor nem ta lál ták. 

- Üze ke dés kor a ba kok vi gyá zat la -
nab bak, nem an  nyi ra óva to sak, így egy
síp hang ra, amit a kí sé rõ va dász hal la -
tott ki sza ladt a ná da sos, er dõs rész bõl
az a bak, amit már rég óta ke res tünk,
így egy oszt rák va dász si ke re sen meg
tud ta lõ ni - mond ta Víglási Gá bor va -
dász mes ter. Min den va dász, aki rég óta
va dá szik õz bak ra, a jel leg ze tes ha tos
for má jú agan cson kí vül sze ret ne va la -
mi lyen más for má jút is lõ ni. Ke re sik az
abnormálisat, va gyis azt, ami nem a
ha gyo má nyos for mát hoz za. Ez kü lön -
le ges ség nek szá mít, és na gyon so kan

ilyet sze ret né nek lõ ni, mert egy ilyen
agancs nak na gyobb az ér té ke. A meg -
szál lot tak gyûj tik is, mert egye di ek és
meg is mé tel he tet le nek. Ez a kü lön le -
ges ség adód hat he re és agancs tõ sé rü -
lés tõl, ve re ke dés tõl, bal eset bõl ki fo -
lyó lag, de le het faj tá já ból adó dó an is.
Ál ta lá ban ha tos agan csú nak mon dunk
egy õz ba kot, ami et tõl el tér, az szá mít
ab nor má lis nak.

Má sik ba kot a Ta kács ré tem ej tet te
el szin tén egy oszt rák va dász, ami szin -
tén el tér a meg szo kot tól, a ha tos for -
ma gaz dag ság tól. A nagy gyûj tõk az
ilyen õz ba kot ke re sik. A do log ér de -
kes sé ge még az, hogy a két kü lön le ges -
sé get egy na pon ej tet ték el. Az egyi ket
les rõl, a má si kat pe dig cserkelve. A va -
dá szok fi zet nek azért a va dász tár sa ság -
ok nak, hogy ba kot lõ hes se nek. A tár sa -
sá gok mû kö dé sé hez szük ség van ar ra,
hogy a ki lö vést el ad ják. A mos ta ni üze -
ke dé si idõ szak egy he te alatt ti zen há -
rom ba kot ej tet tek el, oszt rák és dán
va dá szok Ti sza al pá ron. A hi va tá sos va -
dá szok fel ada ta az, hogy az el ej tett ál -
la tott ki zsi ge rel jék, a fe jet meg fõz zék,
és a bí rá ló bi zott ság hoz Kecs ke mét re
be vi gyék. A szak em be rek, kü lön bö zõ
mé ré sek után mond ják azt meg, hogy
men  nyit ér az agancs. A tró fe át a hi va -
ta los el bí rá lás után ter mé sze te sen min -
den va dász ha za vi he ti. 

Sz.T.

Ha lált oko zó kút fú rás az Esze Ta más ut cá ban
Tra gi kus bal est tör tént au gusz tus

6-án dél után az Esze Ta más ut cá ban.
Kút fú rás köz ben éle tét vesz tet te egy
kiskunmajsai fér fi, egy pe dig élet ve -
szé lye sen meg sé rült.

Egy hat van két éves he lyi la kos
ren delt kút fú rást, hogy ne a ve ze té kes
há ló zat ról kell jen lo csol nia a nagy
me leg ben. Egy kiskunmajsai kút fú ró
vál lal ko zót kért fel a mun ká ra, aki se -
géd jé vel együtt ki is ér ke zett a hely -
szín re. A mel lék épü let pin cé jé ben
kezd ték el a fú rást. A meg ren de lõ egy
idõ után le ment a pin cé be, de mind a
két fér fit esz mé let len ál la pot ban ta lál -
ta. Azon nal se gít sé gért te le fo nált. A

ki ér ke zõ or vos a kút fú ró mes ter nél
már csak a ha lál be áll tát tud ta meg ál -
la pí ta ni. Mun ka tár sát, élet ve szé lyes
ál la pot ban men tõ he li kop ter rel szál lí -
tot ták kór ház ba.

Egyes in for má ci ónk sze rint a mes -
ter be le fúrt egy elekt ro mos ve ze ték be,
és ha lá los áram ütést ka pott. Má sik vé -
le mény sze rint va la mi lyen gáz okoz -
hat ta a fér fi ha lá lát. Amint azt meg -
tud tuk a 49 éves fér fi ha lá lát szén -
mon oxid mér ge zés okoz ta. Fi a tal,
mind össze 22 éves mun ka tár sa lap -
zár tán kig élet ve szé lyes ál la pot ban
volt.

Sz.T.
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Tiszaalpári lány is in dult a Tõserdõ Szé pén
Jú ni us 12 és 15 kö zött ren dez ték

meg a Tõserdõ Szé pe Ti sza vi rág Fesz -
ti vált, ahol ti ni és fel nõtt ka te gó ri á ban
in dul hat tak a ver seny zõk. Ez volt már a
XVII. al ka lom, ami kor a Holt-Ti sza
mel let ti szín pa don ki rály nõt vá lasz tot -
tak. A ti nik ti zen egy al ka lom mal lép tek
szín pad ra.

Bár az elõ ze tes je lent ke zé sek alap -
ján ar ra le he tett szá mí ta ni, hogy jó val
har minc fö lött lesz a fel nõtt in du lók lét -
szá ma, töb ben is meg gon dol ták ma gu -
kat, és nem je len tek meg a dél elõt ti ko -
re og rá fi ai pró bán, ezért nem is lép het -
tek a szín pad ra a dél utá ni meg mé ret te -
té sen. Vé gül is hu szon hat lány kö zül
kel lett ki vá lasz ta ni a zsû ri nek a ki rály -
nõt és a két ud var hölgy ét. Ez út tal is in -
dult tiszaalpári ver seny zõ, még pe dig a
21 éves Bali Sza bi na, aki kéz- és láb -
ápo ló ként dol go zik, és sze ret
quvadozni. A ver seny zõk csak für dõ ru -
há ban lép tek a zsû ri és a kö zön ség elé.
Az íté szek nek ez alap ján kel lett dön te -
ni ar ról, hogy ki lesz a ki rály nõ és a két

ud var höl gye. Az ered mény hir de tés re
már al kal mi ru há ban je len tek meg a lá -
nyok. Igaz, Sza bi nát most nem vá lasz -
tot ták meg ki rály nõ nek, és ud var hölgy -
nek sem, de ez sem mit sem von le ab -

ból, hogy jó az alak ja, a fel lé pé se és
amen  nyi ben más al ka lom mal is in dul
szép ség ver se nyen, ak kor le het, hogy

egy má sik zsû ri más ként fog vé le ked ni.
Az min den eset re jó, hogy van

olyan bá tor lány Ti sza al pá ron is, aki fel
me ri vál lal ni azt, hogy egy szép ség ver -
se nyen szín pad ra lép, még ak kor is, ha
nem ér el ered ményt. Bár ezt elõ re nem
le het tud ni. A több tag ból ál ló zsû ri vé -
le mé nye ki szá mít ha tat lan. És itt nem
sza bad ar ra gon dol ni, hogy va la mi fé le
ös  sze be szé lés rõl van szó. Min den zsû ri
tag kap egy pa pírt, amin raj ta van a lá -
nyok sor szá ma és a lá tot tak alap ján
egy tõl tí zig pon toz hat. Az ös  szes zsû ri -
tag pont ja i nak ös  sze adá sa után de rül
ar ra fény, hogy ki lesz a ki rály nõ és a
két ud var hölgy.

Csak re mél ni le het, hogy a kö vet ke -
zõ évek ben is lesz majd olyan tisza-
alpári lány, akár a ti nik, akár a fel nõt tek
kö zött, aki kel lõ ön bi za lom mal ren del -
ke zik, és be ne vez majd a szép ség ver -
seny re. Elõ for dul hat ugyan is az is,
hogy egy ilyen fel lé pés meg ha tá roz za
majd a jö võ jét, még at tól füg get le nül is,
hogy ha nem ér el ered ményt.
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Két csa pat tal ne vez tek a baj nok ság ra a lab da rú gók
Jú ni us kö ze pén vé get ért a 2011-

2012-es lab da rú gó baj nok ság. A fel nõtt
csa pat nyolc gyõ ze lem mel, hét dön tet -
len nel és ti zen öt vers ég gel, har minc egy
pont tal, 52-60-as gól arán  nyal a 12. he -
lyen vég zett. Az el múlt évi baj nok ság -
ról, az át iga zo lá sok ról és a ter vek rõl Ká -
dár Ti bor ral, a fel nõtt csa pat edzõ jé vel
be szél get tünk.

- Mi volt az ere de ti el kép ze lés, mi -

lyen ered ményt ér jen el a csa pat a 2011-

2012-es baj nok ság ban?

- Úgy in dul tunk el, hogy a nyol ca dik
he lyen sze ret tünk vol na zár ni, ezt azon -
ban nem si ke rült meg va ló sí ta ni. A lab -
da tar tás sal nem volt kü lö nö sebb prob lé -
mánk, mert leg több mér kõ zé sen 70-30
szá za lék arány ban, mi bir to kol tuk a lab -
dát. Az el len fe le ink több gólt rúg tak, mi
pe dig nem tud tuk ki hasz nál ni a le he tõ -
sé ge in ket. Saj nos az õszi for du ló ban a
ha zai mér kõ zé se in ket sor ra el buk tuk,
egye dül Jakabszállás el len nyer tünk. Az
õszi mér kõ zé se in ket még az új fa lui pá -
lyán ját szot tuk, és mind ös  sze ti zen egy
pon tot sze rez tünk, de nem aka rom a pá -
lyá ra fog ni a ka taszt ro fá lis sze rep lé sün -
ket. Mi vel nem jöt tek az ered mé nyek a
csa pat men tá li san el fá radt. Hi á ba ját -
szot tunk szép fo cit, ha ez az ered mé -
nyek ben nem mu tat ko zott meg. A ta va -
szi sze zon ra mi ni má li san húsz pon tot
ígér tem a ve ze tés nek, amit meg tud tunk
va ló sí ta ni. Az utol só há rom for du ló ban
sé rü lé sek el til tá sok súj tot ták a csa pa tot.
A lakitelekiek na gyon men tek el le nünk,
de egy pon tot si ke rült el ér ni ve lük
szem ben. El kell mon da ni azt is, hogy
sok a fi a tal lab da rú gónk, akik az idõ -
sebb já té ko sok kal együtt jó csa pa tot al -
kot nak. Az õszi csa pa tunk gya kor la ti lag
ugyan az volt, mint aho gyan a 2010-
2011-es baj nok sá got be fe jez tük. Ta -
vasszal jött hoz zánk Ker tész Gá bor
Kun szál lás ról, aki be vál tot ta a hoz zá fû -
zött re mé nye ket, meg ha tá ro zó já té ko sa
volt a csa pat nak. Ko vács Jó zsi tel je sít -
mé nyé vel jobb lett a já té kunk. Akadt
azon ban né hány olyan mér kõ zés, ami -
kor csak ki csin mú lott az, hogy nem
sze rez tünk pon tot, pon to kat. Saj ná la tos
do log, hogy a két utol só ha zai mér kõ zé -
sün ket el ve szí tet tük, a Lajosmizse és a
KLC el len. Az utób bi kü lö nö sen fá jó,
mert ak kor ün ne pel tük az egye sü let hat -
van éves év for du ló ját. 

- Mi vár ha tó a kö vet ke zõ baj nok ság -

ban, lesz-e vál to zás a ke ret ben?

- Már a ta vas  szal is be épí tet tünk
több fi a tal já té kost a ke ret be, akik re szá -
mí tunk az új baj nok ság ban is. Egy-két
mér kõ zé sen még nem azt nyúj tot ták,
amit tud nak, de re mé lem, hogy be fog -
nak ér ni, és jól tud ják majd szol gál ni a
csa pa tot. Most is azt ter vez zük, hogy az
el sõ nyolc hely va la me lyik ét ér jük el.
Re mé lem, hogy si ke rül ni fog. Vál to zá -
sok ter mé sze te sen tör tén tek a ke ret ben.
Ker tész Gá bor vis  sza ment Kun szál lás -
ra. Hürkecz Ró bert és Lász ló Ró bert
Tiszakécskére tá vo zott. Ezt azt je len ti,
hogy hár man el men tek, he lyük re vi -
szont nem ér ke zett sen ki. Ko ráb ban Lé -
vai Sán dor is tag ja volt a csa pat nak,
most is mét szá mít ha tunk rá. Ré geb bi já -
té ko sok is el kezd ték a já té kot, kö zü lük
is be fér het nek né há nyan.

- Mi ért dön tött úgy az el nök ség,

hogy me gyei III. osz tá lyú csa pa tot is in -

dít?

- Ré gi já té ko sok, mint a Sza ba dos
Ta más, Tóth Ro land, Ká sa Zo li, Tar Pis -
ta, is je lent kez tek és azok is, akik ko ráb -
ban Kis kun fél egy há zán ját szot tak.
Mind úgy gon dol ták, hogy a me gyei III.
osz tály ban még tud ják rúg ni a lab dát.
Van nak olyan fi a ta lok is, akik még nem
ütik meg a II. osz tá lyú szin tet, de az ala -
cso nyabb osz tály ban még el fo ciz gat hat -
nak. Ezért is dön töt tünk úgy, hogy in dí -
tunk még egy csa pa tot. Amen  nyi ben kö -
zü lük va la ki, vagy va la kik olyan tel je -
sít ményt nyúj ta nak, ak kor szá mí tunk rá -
juk, a me gyei II. osz tá lyú csa pat nál. A
Kun szál lás el le ni edzõ mér kõ zé sen Tóth

Ro land már ját szott is, igaz, még nincs
olyan kon di ban, mint ré gen, de azért
meg mu tat ta azt, hogy nem le het még le -
ír ni. Aki te hát jó mun kát vé gez és jól is
tel je sít, az ott le het a ke ret ben. Saj nos
sé rü lé se ink is van nak. Hekkel Zsol ti,
Baranyi Jó zsi, már ko ráb ban meg sé rült,
a Kun szál lás el le ni ta lál ko zón pe dig
Bor si Sa nyi és Ma gyar At ti la is. Nem jó
je lek kel vár juk a raj tot, de re mél he tõ leg
ad dig ra fel épül nek.

- Az edzõ mér kõ zé sek már el kez dõd -

tek.

- Csépán egy hár mas tor nán vet tünk
részt. A ha za i ak kal dön tet lent ját szot -
tunk, a Ráckevétõl saj nos ki kap tunk. A
Kun szál lás tól is ve re sé get szen ved tünk.
Ját szot tunk a Csong rád dal majd is mét a
Csépával. Itt hon tar tunk egy hár mas tor -
nát, ami ben fel nõtt, az if jú sá gi és a me -
gyei III. osz tá lyú csa pat vesz részt és a
Kis kun fél egy há zi Vas utas el len is ter ve -
zünk egy mér kõ zést. A baj no ki rajt au -
gusz tus 18-án kez dõ dik és Nyárlõrincre
fo gunk utaz ni. An  nyit el kell még mon -
da ni, hogy Ko vács Jó zsi és Ta más Ja ni
ab ba akar ták hagy ni a já té kot, de si ke -
rült õket itt tar ta ni még egy évig. A me -
gye II. osz tá lyú és a me gye III. osz tá lyú
csa pat el len ke zõ hét vé gén fog ja a ha zai
mér kõ zé se it ját sza ni. Ez pe dig azt je len -
ti, hogy min den hét vé gén lesz Ti sza al -
pá ron lab da rú gó mér kõ zés. A me gye II.
osz tá lyú csa pat a ha gyo má nyok nak
meg fe le lõ en va sár nap, a me gye III. osz -
tá lyú csa pat pe dig szom ba ton játs  sza a
ha zai mér kõ zé se it - mond ta Ká dár Ti -
bor.

Sz. T.
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Meghívó
2012. au gusz tus 27-én 17 óra kor a Tün dér ró zsa Nap kö zi Ott ho nos Óvo da

pe da gó gu sai szü lõi ér te kez let re hív ják azo kat a szü lõ ket, akik ér te sí tést kap tak
gyer me kük óvo dai fel vé te lé rõl a 2012-13-as tan év re. Meg je le né sük fon tos a
szá munk ra, hi szen itt nyí lik elõ ször le he tõ sé günk a be mu tat ko zás ra, rész le tes
tá jé koz ta tást adunk az óvo da éle té rõl, a cso por tok ba tör té nõ be so ro lás ról, be -
szok ta tás ról, szo kás rend rõl, az alap ve tõ en szük sé ges fel sze re lés rõl és egyéb
fon tos kér dé sek rõl.

Sze re tet tel vá runk min den kit!
Kiss Má ria óvo da ve ze tõ

FEL HÍ VÁS

KARAOKE VER SENY!

Sze retsz éne kel ni? Sze retsz
karaokezni? Ak kor Ti éd a szín -
pad! Ha még nem pró bál tad ki, itt
a le he tõ ség!  Egye dül is éne kel -
hetsz, de ala kít hat tok csa pa to kat
is! Több száz ze ne kö zül vá laszt -
hatsz! (Csak azért szó lunk elõ re,
hogy gya ko rol hass ked ved re : )

Hely szín: Ár pád Fe je de lem Ál ta -
lá nos Is ko la ud va ra
Ide je: 2012. au gusz tus 18. 16:30
Je lent kez ni le het: Ke re kes And -
rás nál a 06/70-314-1988-as 
te le fon szá mon, va la mint a hely -
szí nen.

FEL HÍ VÁS
Gör kor cso lyá sok fi gye lem!

Ha sze retsz görkorizni, és ki sze ret néd pró bál ni ügyes sé ge det egy ver se -
nyen is, itt a le he tõ ség rá! Au gusz tus 18-án a Tiszaalpári Fa lu na pok ke re -
te in be lül GÖR KOR CSO LYA ÜGYES SÉ GI VERSENY-
t szer ve zünk. 

Hely szín:  Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la ud va ra •
Ide je: 2012. au gusz tus 18. 15:30
Je lent kez ni elõ ze te sen és a hely szí nen is le het!!!!!   Je -
lent kez ni le het: Ke re kes And rás nál 06/70-314-1988
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Aprók
* El adó 120 négy zet mé te res kor sze rû  épü let, 1985-ben tég lá ból épült
al pá ri csa lá di ház, két és fél szo bás plusz pad lás szo ba, plusz pin ce, ga -
rázs, gaz da sá gi épü let. Fût he tõ ve gyes tü ze lé sû, il let ve gáz ka zán nal,
il let ve több he lyen kon vek tor ral is. Be bú to ro zot tan el adó, irány ár
12.000.000 Ft, te le fon szám 06-76/424- 247, vagy 06-30/616-2316.
* Csa lá di ház el adó Tiszaalpár, Bu dai N. A. u. 64.  Érd.: 06/20/256-
9968.
* Ti sza al pá ron és kör nyé kén (Lakitelek, Tiszakécske, Nyárlõrinc) ke -
re sek meg lé võ ügy fe le im szá má ra el adó, ill. ki adó in gat la no kat, ter -
mõ föl det, nya ra lót, ta nyát. Tel: 06-30/756-2520 Ba nya Gab ri el la vagy
banygabi0213@gmail.com
* Szõ lõ prés da rá ló val el adó. Ára: 12.000 Ft. Érd.: 76/424-354.
* El adó 6 db rusz ti kus ma gas hát tám lás bõr hu za tú hol land ebéd lõ szék
gar ni tú rá ban. Irány ár: 78 ezer Ft. Érd.: 76/424-262, vagy 06-20/621-
9814.
* 72 négy zet mé te res össz kom for tos gáz fû té ses csa lá di ház el adó. Érd.:
06-30/486-6912, vagy 06-30/540-5280.
* El adó a Tiszaalpár, Dó zsa György u. 76/d szám alat ti la kás. 4 szo -
bás, tel je sen fel újí tott négy la ká sos tár sas ház ban, iker ga ráz  zsal. Érd.:
76/424-521 vagy 06-30/494-946.
* Ba ba ko csi hor do zó val el adó. Érd.: 06-30/486-6912.
* El adó Ti sza al pá ron bé kés csa bai bor dó má zas cse rép kb. 85 négy zet -
mé ter 30 Ft/db áron, hoz zá kúp cse rép kb. 18-20 db 400 Ft-os egy ség -
áron. Érd: 06-70/293-8521.
* Két jó ál la pot ban lé võ, mo dern ba ba ko csi el adó. Érd.: 76/425-146
* El adó 12 da rab dup la ab lak tok ba va ló ab lak szárny, hat db 134X55,
hat db 123X48 cen ti mé te res jó fa fe hér re fes tett, jó vasalat és üve ge -
zés. Érd: 76/424-039.

Akik há zas sá got kö töt tek: Fa ze kas Csa ba Már ton és Lõczi
Már ta
Aki ket na gyon vár tunk: Hucz Márk Ma nó (any ja ne ve: Hucz
Sza bi na), Aj tai Mar tin (Újszászi Szimonetta), Csó ka Zol tán
(Rácz Be at rix), Aj tai Ré ka (Ba logh Bet ti na), Kür ti Ádám (Kür ti
Má ria). 
Aki ket el ve szí tet tünk: Bár sony Sándorné Gyõ ri Te ré zia (szü le -
tett: 1931), Már ton And rás (1933), Bár sony Mihályné Kordik Ju -
li an na (1923), Fa ze kas Mihályné Ju hász An na (1927).

Anyakönyvihírek

Köszönet

Köszönet mindazoknak, akik Marton András temetésén

megjelentek, velünk együtt éreztek.

A gyászoló család


