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Szeptember 3-án végérvényesen
elkezdõdött a 2012-2013-as iskolai
tanév. Minden bizonnyal vannak
olyandiákok,akikörülnekennek,míg
másoktovábbszerettékvolnaélvezni
aszünidõnyújtottakikapcsolódást.
Reggelnyolcórakoraz iskolaud-

varán gyülekeztek a tanulók, tanárok
ésszülõkis,hogyrészeseilehessenek
a megnyitó ünnepségnek. Elõször
VancsuraIstvánpolgármesterköszön-
tötteajelenlévõket.
-Azállandóváltozás,azismeretle-

nek megismerése, a baráti környezet
észrevétlenül formál, alakít bennün-
ket.Ezkülönösenigazagyermekkor-

ra-mondta.Igaziszakmaikihívásaz
apedagógusokszámára,hogyagyer-
mekekelõttfeltárjákazezernyiisme-
retlent,ésebbenazismeretlen,folyton
változó világban állandóságot, nyu-
galmat, rendet tudjanak nyújtani.Az
elkövetkezendõidõszaknehézfeladat
eléállítjaapedagógusokat,mertavál-
tozásszeleelértemagátaz iskolát is.
Azújtörvényekjelentõsváltozástfog-
nakjelenteni.Januárelsejétõlugyanis
a pedagógusok szakmai ellenõrzése,
munkabérük kifizetése az államhoz
kerül.Aziskolamûködtetéseazonban
továbbraisönkormányzatifeladatma-
rad. A változásra felkészülve az ön-

kormányzatszerkezetiátalakításthajt
végre,amelyagazdasági,könyvelési
rész átvételével kezdõdik. Az iskola
vezetésében is személyi változás kö-
vetkezettbe.GibárszkiSándornéigaz-
gatóimegbízatásalejárt.Újpályázatát
aképviselõi-testülettöbbségenemtá-
mogatta, így az iskola vezetésével a
korábbi igazgatóhelyettest, Gyõri
Istvánnétbíztamegaképviselõ-testü-
let 2013márciusáig.Vancsura István
aztkértearégiésajelenlegiigazgató-
tól, hogy közösen, együttmûködve
munkálkodjanakagyermekekérdeké-
ben.
(Folytatása3.oldalon)
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Atestületiülésrõljelentjük
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Azelmúlt idõszakban sem tétlenke-
dettaképviselõ-testület.Ahaviegyren-
desülésmellettkétrendkívülitisössze-
hívottVancsuraIstvánpolgármester.

Tiszakécskeijegyzõhelyettesít

Dr. Menyhárt Anett jegyzõ szülési
szabadságamiattelõreláthatólaghathó-
napig távol lesz, így nem tudja ellátni
munkakörét.Mivel helyettesítését a hi-
vatalon belül Bársony Lajos csak au-
gusztusvégéigvállalta,aképviselõ-tes-
tületnekújjegyzõrõlkellettgondoskod-
nia. Kovács Ernõvel, Tiszakécske pol-
gármesterévelegyeztetveeztafeladatot
dr.MéhészLászló,avárosjegyzõjefog-
ja ellátni mindaddig, míg Menyhárt
Anett vissza nem tér.MéhészLászló a
szeptember6-irendkívüliülésenmárje-
lenvoltéselláttafeladatát.Munkaidejét
heti nyolc órában, bérét a jegyzõi fize-
tésnekfelébenhatároztákmeg.Atestü-
leti üléseken való részvétel kötelezõ a
jegyzõszámára,ígyazazokonvalórész-
vételnemtartozikbeleahetinyolcórá-
ba.AmennyibenMenyhártAnetthathó-
nap után még nem tud munkába állni,
akkorMéhészLászló szerzõdésétmeg-
hosszabbíthatjaazönkormányzat.

Újalkalmazottahivatalban

Aképviselõ-testületajegyzõhelyet-
tesítésesorán,afeladatokmegfelelõel-
látásnakbiztosításáraésavárhatóintéz-
ményiátszervezésekmiattszükségesnek
tartottaazt,hogyapolgármesterihivatal
létszámát egy fõvel megnövelje. Szep-
tember elsejétõl alkalmazásba vették
Spádánédr.PelsõcziKovácsMariannát,
aki az aljegyzõi feladatokat is el fogja
látni.

Tejetkapnakaziskolások,óvodások

Ismét kapnak iskolatejet a diákok.
Szeptember elejétõl fogva azonban az
óvodások is.Azerrõl szólómegállapo-
dást az önkormányzat már aláírta. A
szerzõdésegyelõredecember31-igszól.
A rendkívüli testületi ülésen felmerült
az,hogykorábbannéhakésveérkezetta
szállítmány. Éppen ezért azt kérték,
hogyaszállításihatáridõtszerzõdésben
rögzítsék.Aziskolatejnemkerülpénzbe
azönkormányzatnak,mertaztazállam
majdmegfizeti,addigazonbanmegkell

elõlegezni az összeget annak a cégnek,
amelytõlapoharastejetszállítják.

Vízitanösvénytszeretnének

Ökoturisztikai látogatóközpontot és
vízi tanösvényt szeretne kialakítani az
önkormányzat.Amegvalósításrapályá-
zatotnyújtanakbe.KihasználatlanokTi-
szaalpáronéstérségébenazökoturizmus
lehetõségei,hangzottelalegutóbbites-
tületi ülésen.A szikrai és az alpári rét
közelébenmindössze két tanösvény ta-
lálható.AKontyvirágaTõserdõben,az
ÁrpádfejedelempedigTiszaalpáronfo-
gadja az érdeklõdõket. Nincs azonban
olyanépület,amelyellátnáatelepülésre
érkezõket megfelelõ információkkal.A
természetiadottságokraépítve,atelepü-
lés idegenforgalmának fellendítésére, a
természetiörökségbemutatásáracsalád-
barát, a vendégek speciális igényeit is
kielégítõ látogatóközpont kialakítását
kívánjamegvalósítaniazönkormányzat.
Ehhez,a térségbenegyedülálló, tízállo-
másos vízi tanösvény is kapcsolódna.
Ettõlaztvárják,hogynemcsakatelepü-
lés,deakistérség,sõtadél-alföldirégió
idegenforgalmaisfellendülne.Avoltúj-
faluiközségházatalakítanákátlátogató-
központtá,aholkiállításkeretében,adi-
gitális kornak megfelelõen interaktív
módon mutatnák be a helyi természeti
értékeket.A projekt megvalósítása 150
millióforintbakerülne.

Változottapiacnyitvatartása

Megvizsgálta a piac mûködését a
képviselõ-testület.A tapasztalatokalap-
jánváltoztatottakorábbanideiglenesen
elfogadott mûködésrõl. Az elmúlt idõ-
szakbanmindennaplehetõségvoltarra,
hogyahelyitermelõkottáruljákporté-
kájukat.Ebbõlkitûnt,hogymelyekazok
anapok,amikornagyobbazigényavá-
sárlókrészérõl,hogyfriss,helyiárutve-
gyenek. A képviselõ-testület úgy dön-
tött,hogyazelkövetkezendõidõbenegy
hétencsakháromnapotlesznyitvaapi-
ac. Nyári idõszakban szerdán délután
14-18óráig,péntekenésszombatonpe-
dig délelõtt 6-11 óráig. Télen, szerdán
délután13-17óráig,péntekenésszom-
baton7-12óráig.Anyitástól eltelt idõ-
szakban egészen augusztus végéig in-
gyenhasználhattákazárusokazasztalo-

kat.Szeptembertõlmárfizetnikellérte.
Mindenáruscsakegyasztaltvehetbér-
be, de azt akár több hónapra is, az ára
kétszázforintnaponta.Egynégyzetmé-
terbérletidíjaszázforintbakerül.Ajú-
niusbanelfogadottpiacirendeletethatá-
lyon kívül helyezte az önkormányzat,
mert a megyei kormányhivatal törvé-
nyességi felhívással élt. Ez azonban
semmiben sem zavarja a piacmûködé-
sét.

Városlesz-eTiszaalpár?

Az elõzõ önkormányzati ciklusban
márfoglalkozottaképviselõ-testületaz-
zal,hogyvárossányilvánítsákatelepü-
lést.Mostújbólfelvetõdöttannakalehe-
tõsége,hogyismétmegpróbálják.Akép-
viselõkarróldöntöttek,hogyfelkérikdr.
TrócsányiAndrás szakértõt,hogyapá-
lyázat megírásban segítséget nyújtson,
és vizsgálja meg annak a lehetõségét,
milyenreáliseséllyeltudnánakpályázni
avárosirangra.

Ahivatalfogjavégezniaziskolaés
óvodagazdálkodását

AzÁrpádFejedelemÁltalánosIsko-
laésKönyvtáreddigönállóanmûködött
és gazdálkodott. Személyi változások
miatt azonban megszûnt az a feltétel-
rendszer,amelyalapjánmegmaradhatna
azönállóangazdálkodó jogköre.Éppen
ezért a képviselõ-testület úgy döntött,
hogymindaziskola,mindpedigazóvo-
dagazdaságiirányításátaközeljövõben
apolgármesterihivatalfogjaellátni.Az
ehhezszükségesfeladatokatazelkövet-
kezendõ idõben ki kell dolgozni.Ezzel
egyidõbengondoskodnikellakapcsoló-
dó rendszerek, a belsõ szabályozás, a
munkafolyamatok kialakításáról, és az
ehhezszükségesszervezetiés személy-
zetiváltozásoklebonyolításáról.

Bizottságmondvéleményt

A képviselõ-testület már korábban
döntött arról, hogy nyugdíjazásmiatt a
Gondozási Központ intézményvezetõi
állásbetöltésérepályázatotírki.Amun-
kakörre beérkezõ pályázatok vélemé-
nyezését az Ügyrendi Bizottság fogja
majd végezni,melynek tagjai: Csernák
Csilla,Dr.PuliusnéSárdiMáriaésGyõ-
riIstvánképviselõk.



(Az el sõ ol dal foly ta tá sa.)
Gyõri Istvánné beszédében elõször

megköszönteazoknakapedagógusok-
nakamunkáját,akikanyáriszünetben
táborozni vitték a tanulókat, feladatot
vállaltakaszabadidõjobbeltöltésében.
Tizenegydiáknaknemcsakajátékkal,
de a tanulással is foglalkoznia kellett,
hiszen javítóvizsgárakellettkészülni-
ük. Közülük tízen sikeres vizsgát tet-
tek.A harmincnégy elsõ osztályoshoz
szólva elmondta, hogy sok izgalmas
óraésnapvárrájuk.Avégzõsnyolca-
dikosoknak azt kívánta, hogy felelõs-
ségtudattalvégezzékmunkájukat,hogy
aválasztottközépiskolábanismegtud-
ják majd állni helyüket. A szülõknek
aztüzente,bízzanakatanítókban,taná-
rokban,mertalegjobbtudásukszerint
fogjákvégeznimunkájukat.Reményét
fejezteki,hogyaszülõkésapedagógu-
sok egymást segítvemeg tudjákmajd
valósítanielképzeléseiketebbenatan-
évbenis.
Az igazgató asszony bemutatta az

újpedagógusokatis.Annanõvérangol
nyelvet fog tanítani, Somodi Ida elsõ
osztályos napközis tanítóként fog dol-

gozni,PolyákAlbertpedigtestnevelést
fogoktatniaziskolában.EndreMihály
az igazgatóhelyettesi feladatokat fogja
ellátni.Kinganõvérazelsõésmásodik
osztályosoknakfogjatanítaniahittant,
a többi diáknak Vencel atya lesz to-
vábbraisahitoktatója.
Ebbenatanévbenisbiztosítjaazis-

kola a gyógy- és fejlesztõ pedagógiai
megsegítést a tanulásban akadályozott
diákok számára.A halmozottan hátrá-

nyoshelyzetûdiákokszámárapályáza-
ti támogatással szeretnék folytatni az
integrációs felkészítést. Tehetséggon-
dozószakköröketisindítanak.Azelsõ
és ötödik évfolyamon bevezetésre ke-
rül a mindennapos testnevelés. Emel-
letttöbbszabadidõsprogramotisszer-
veznek. Gyõri Istvánné minden diák-
nak jó és eredményes tanulást kívánt
erreatanévre.

Szentirmay Tamás
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Rosszállapotbanabérlakások

Önkormányzati határozat értelmé-
ben állapotfelmérés készült az önkor-
mányzati bérlakások fûtésrendszerérõl,
anyílászárókésatetõfedésekállagáról.
Nyolcbérlakássalrendelkezikazönkor-
mányzat, melyek közül az Alkotmány
utca 16,, valamint azAdyE. utca  61.
szám alatti nem igényel jelentõs költ-
séggel járó felújítást.A többi lakásnál
vannak olyan hiányosságok, amelyek
azonnalibeavatkozástigényelnek,hogy
atovábbiállagromlástellehessenkerül-
ni.Afûtésirendszereknemkorszerûek,
anyílászárókrosszállagúakésnemfe-
lelnekmeg az energiatakarékos elõírá-
soknak.Korszerûsítésükkeléscseréjük-
kelkapcsolatosköltségekjelentõsek,la-
kásoknagyságátólfüggõen1,5-3,5mil-
lióforintbakerülnének.Azönkormány-
zatnemrendelkezikolyananyagikon-
díciókkal, hogyönerõbõl amunkálato-
kat elvégeztesse a bérlõk igényének
megfelelõen.A testületi ülésen elhang-
zott,hogyabérlakásokbólbefolyóösz-

szegetkülönszámlánkellenekezelni.

PályázataVidékfejlesztési
Minisztériumhoz

Tanyai termékek piacra jutásának
elõsegítése érdekében pályázatot nyújt
be az önkormányzat aVidékfejlesztési
Minisztériumhoz.Azalfölditanyák,va-
laminttanyástérségekmegõrzéseésfej-
lesztéseérdekébenatelepülésiéstérsé-
gi fejlesztések támogatása elnevezésû
program számos olyan lehetõséget ta-
kar,amibenTiszaalpáriseredményeket
érhet el.Aszakmai javaslat az,hogya
tanyafejlesztésiprogramelõzõévbensi-
keresen pályázott, komplex projektjét
folytassa az önkormányzat a helyi ter-
mék védjegyrendszer fejlesztése érde-
kében.Folytatódnaagazdaképzésis.A
tanyás térségek, külterületi földutak
karbantartásáraésfelújítására,vontatott
munkagépekreislehetpályázni.Azeh-
hez szükséges tíz százalékos önerõt az
önkormányzatbiztosítja.

Azifjúságiklubkérése

Tiszaalpári fiatalok aláírással érke-
zett levél az önkormányzathoz. Ebben
leírják, hogy a szabadidõ hasznos és
megfelelõ eltöltéséhez, véleményük
szerint, nincs kedvezõ számú, illetve
minõségûintézmény.Ezértszükséglen-
neegyolyanfüggetlenklubra,amelytá-
mogatjaafiatalokhasznosésszórakoz-
tató idõtöltését.A fiatalok célul tûzték
ki,olyanhelyekésprogramokbiztosítá-
sát, melyek lehetõvé tennék egyéni és
közösségbentörténõkulturálisésszóra-
koztató fejlõdést, kibontakozást, vala-
mintmegfelelõinformációáramlástata-
gokközött.Aterveikmegvalósításához
megfelelõépületetszeretnének.Atestü-
letiülésenelhangzott,hogyamûvelõdé-
siházésaKádárLajosKözösségiHáz
is alkalmas erre, csak a programokat
egyeztetni kellmásklubokkal.A fiata-
lokazt iskérték,hogyhasználhassáka
település nevét és klubjuk Tiszaalpári
IfjúságiKlubkéntmûködhessen.A tes-
tületelfogadtaakérést.Sz.T.
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VáltozatosprogramokaTiszaalpáriNapokon
Nemcsalódottaz,akiebbenazév-

benisrésztvettakéthétvégétmagában
foglalóTiszaalpáriNapokrendezvény-
sorozaton.Amotorosokügyességiver-
senye nyitotta a sort augusztus 11-én.
Látványos felvonulásukat a krosszpá-
lyán rendezett különbözõ kategóriájú
versenyek követték.A helyi alkotókat
dicsériazakiállítás,amelyetamûvelõ-
désiházbanaugusztus17-énpénteken
nyitottak meg ügyes kezû felnõttek
munkáiból.
Alegnagyobbérdeklõdésreazonban

ebben az évben is a szombati esemé-
nyektarthattakszámot.Adélelõttihor-
gászversenymáramár szerves részévé
vált a rendezvénysorozatnak.A labda-
rúgópályakörnyékénésaziskolaudva-
ránezúttalissokszínesprogramszóra-
koztatta az érdeklõdõket. Örvendetes
az,hogyévrõlévreszaporodikazoknak

ahelyielõadóknakaszáma,akikegy-
egyközségirendezvényenlépnekfelés
bizonyítjáktehetségüket.
A mostani Tiszaalpári Napokon -

csakúgy, mint eddig minden évben -
változatos program várta nem csak az
ittenieket,deavidékrõlérkezõketis.A
fõzõversenyrekicsitkevesebbenjelent-
keztekazidén,deaszínvonaleztnem
sínylettemeg.Abográcsbanfõzõkma-
gasratettékamércét,ahogyaztaven-
dégül látott rokonok, barátok, ismerõ-
sök is igazolhatják.Az elsõ helyet ifj.
Szatmári András szerezte meg
kakaspörköltjével, a második helyen
SzabóJánosvégzettmarhapörkölttelés
szinténmarhapörköltet készített a har-
madikhelyezett,NagyJózsefis.
Anapfolyamánahelyimozgássérült

csoport ügyességi versenyét is megte-
kinthettékazérdeklõdõk.Természetesen

a tánc sem maradt ki a programból, a
modernésanépi táncegyaránt sokér-

deklõdõtvonzott.Atordaitest-
vértelepülésrõl érkezõk már
hagyományos résztvevõi a
programsorozatnak. Mûsoruk
nagy tetszést aratott.Amoto-
rosegyesület tagjaia labdarú-
gó pálya mellett tartottak be-
mutatót.EstefellépettaDuma-
színház tagja,CsenkiAttila, a
Tiszavirág Hagyományõrzõ
Együttes és a helyi IKK
rockzenekar is. Az est fény-
pontjaahagyományosesti tû-

zijátékvolt,majdutcabállalzárultazest.
Vasárnap délelõtt a Szent István

templombúcsúját tartották,délutánpe-

digaTiszaalpár-Lakiteleköregfiúklab-
darúgó mérkõzést, amelyen ezúttal is
hazai gyõzelem született. Tizennyolc
órakor a mûvelõdési házban a Bugaci
TanyaszínházaKukásgurucímûbohó-
zatotmutattabe.Esteegyújprogramon
vehettek résztazérdeklõdõk:csónakos
fáklyás felvonulást tartottak a Holt-Ti-
szán.Akezdeményezéssoknézõtvon-
zott.HétfõnaTemplomdombontízóra-
korkezdõdöttazünnepimûsor,aholál-
lampolgárieskütételreéskenyérszente-
lésreissorkerült.Eztkövetõenavatták
felaTiszaalpáriAlkotótáboralapítóinak
állított emlékmûvet, amit PalatinusPál
készített.Ezenanapontartottákahelyi
lovasegyesületházibajnokságátis.

Sz.T.
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Kenyérszentelésállampolgáriesküvel

Azaugusztus20-itemplomdombi
ünnepségen ezúttal a szokásosnál is
kevesebben voltak, amit Vancsura
István polgármester szóvá is tett.A
polgármester ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy az államalapítás
Szent István királyunk érdeme, aki
felismerte a kereszténység felvétel-
énekafontosságát.
- Szent István példájából tovább

kellvinniahitet,éshinnünkkellab-

ban, hogy amagyar nép
megmarad-mondta.
Augusztus20-ánnem

csakazállamalapítást,de
azújkenyeretisünnepel-
jük,amiamagyarember
számáraazéletetameg-
élhetést jelentiévszázad-
okóta.Anemzetiszínnel
átkötött kenyér pedig a
hazaésazéletkapcsola-
tát szimbolizálja. Az új
kenyeretKériVencelplé-
bános áldottameg,majd
a jelenlévõk elfogyasz-
tották a megszegett ke-
nyeret.
Azünnep-

ség alkalmá-
val állampol-
gáriesküttett
a jelenlévõk
elõtt Bíró
Enikõ, aki
már régebb
ótaélTiszaal-
páron, vala-
mint a vajda-

sági Tordán élõ Csõke
család, Nándor, Andor,
Katalin és Anikó. Õk
Vancsura Istvántólvehet-
tékátazerrõlszólóokira-
tot.Két emléklapot is át-
adtak ezen a délelõttön.
Az egyiket Bársony
Anett, a másikat Bartók
Istvánkaptaalovasegye-
sületnél végzett munká-

jukelismeréseként.
Az ünnepi eseményen közremû-

ködöttaBársonyMihályNépdalkör.
A program zárásaként a jelenlé-

võk átvonultak a Szent Imre térre,
aholaTiszaalpáriAlkotótáboralapí-
tóinakállítottemlékmûvetlepleztele
Vancsura István polgármester és
Munkácsy Károlyné. Az alkotás
PalatinusPálmûve,akiezzelállított
emléketnemcsakazalapítóknak,ha-
nem magánakMunkácsy Károlynak
is,akinekhasonlóalkotásapontazon
ahelyenállt,csakazidõvasfogamár
kikezdte.

Szentirmay
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Ügyeskezûhelyialkotókkiállítása

Fürge ujjak címmel nyílt kézi-
munkakiállításamûvelõdésiházban
augusztus17-énaTiszaalpáriNapok
keretében.Azügyeskezûhelyialko-
tókezúttalisbizonyítottáktehetségü-
ket,mertnemcsakszép,dekülönle-
ges alkotásokkal leptékmeg azokat,
akik amegnyitón részt vettek, vagy
késõbbnéztékmegakiállítást.
Vancsura István polgármester

megnyitójában köszöntötte a fõszer-
vezõt,TörökJózsefnét,akimárnem
elõször bizonyította, hogy jó érzéke
van a kiállítások megszervezéséhez,
demintalkotóistöbbszörálltmára
kiállító teremben. A természet na-
gyon sokrétû, és enneka tükrözõdé-
seitlehetettmegcsodálniazalkotáso-
kon.Mindegyikmûhûentükrözteaz
alkotó érzelemvilágát.Nemminden-

kinekadatikazmeg,hogyolyanmû-
veket tudjon készíteni, ami mások
számára elérhetetlen, és amivelmeg
tudja örvendeztetni a körülötte lévõ
embereket. Nem csak tehetség, de
rengetegmunkaésszorgalomkellah-
hoz,mireegy-egyalkotáselkészül.A
mostanikiállítókmármûvésziszintre
fejlesztettéktudásukat,ésazezzeljá-
ró élményt szerették volna átadni
azoknak, akikmegnézték a falon és
az asztalokon elhelyezett mûveket.
Álljonittazoknakaneve,akiknekal-
kotásait megcsodálhattuk:
Zaletnyikné Almási Mária, Buzder
Lantos Jánosné, Olláriné Horváth
Melinda, Kiss Jánosné, Ivicz
Györgyné,VénFerenc,SzabóGyula,
Novák Imréné, Illés Renáta, Dósa
Márton,BaksánéDósaTünde,Fekete
Csabáné, Nagy György Sándorné,
Dragonyné Barna Margit, Kacziba
Károly, Kacziba Károlyné és a fõ-
szervezõ, Török Józsefné. Vancsura
Istvánpolgármesterelismerésejeléül
valamennyi kiállítónak emléklapot
adottát.

Szentirmay

Ün ne pek:
Szeptember.8.SzûzMáriaszületése
Kisboldogasszony
Szeptember12.SzûzMáriaszentne-
ve
Szeptember13.AranyszájúSzentJá-
nospüspök,egyháztanító
Szeptember14.SzentKeresztfelma-
gasztalása
Szeptember15.FájdalmasSzûzanya
Szeptember 21. Szent Máté apostol
ésevangélista
Szeptember 24. Szent Gellért püs-
pök,vértanú
Szeptember27.PáliSzentVince ál-
dozópap
Szeptember29.SzentMihály,Szent
Gábor,SzentRafaelfõangyalok
Szeptember30.SzentírásVasárnapja
Szeptember9-énvasárnaptartottuka

hittanos diákok tanévnyitó szentmi-
séjét,aVeniSanctét.

A2012./13.tanévünkjelmondata:"A
jövõértélünk,aszépért,ajóért,amit
tehetünk."-SzéchenyiIstván-

Buzdítjuk ezúton is a kedves szülõ-
ket, hogy írassák be gyermekeiket
hitoktatásra,hogymegismerjékJézus
életét és tanítását, egyházunk törté-
nelmét.

Szeptember végén a templomban is
leszszülõiértekezlet,errõlmajdkül-
dünkértesítést.

Hétköznap az esti szentmisék szep-
temberben és októberben 18:00-kor
kezdõdnek.

Egyházisorok Könyvtáriajánló
Ismeretterjesztõkönyvek:
FeuerMárta:Afirkalélektana
CharlesDuhigg:Aszokáshatalma
GustaveLeBon:Atömegeklélektana
RanschburgJenõ:Énésatöbbiek
NellyPailloux:Filccimborák
SusanneValliéres:Pszichotrükkök0-3
éveskorig
AczélPetra:Médiaretorika
Obádovics J.Gyula:Lineáris algebra
példákkal
Dinoszauruszokésõslények

Szépirodalom:
ReviczkyGyula:Apaiörökség
NémethLászló:Amásikmester
NógrádiGergely:BalhésBeninaplója
Geronimo Stilton: Cin City veszély-
ben
DavidBaldacci:Órajáték
NicholasSparks:Visszahozzád
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Nemhagynakfürtötaböngészõknek

Anagymelegnekésazaszálynak
köszönhetõen a szokásosnál sokkal
hamarabbkezdõdöttelazideiszüret.
Ahektáronkéntiátlagokjóvalalacso-
nyabbak az átlagosnál, viszont a fel-
vásárlóktöbbetfizetnekérte,ésszinte
azonnal.
-Ilyenkoránmégsohasemszed-

tükaszõlõt-mondtaBársonySándor.
- Az átlagostól mintegy másfél, két
héttelhamarabbkelletthozzákezdeni.
Anövénypróbálmegszabadulniater-
hétõl a szárazság miatt, éppen ezért
muszáj volt leszedni, mert jobb már
nem lett volna. Ha késõbb szedtük
volna le, akkor szétégtek volna a sa-
vak. Tizenhét fokosan szedtük le a
cserszegifûszerest.Természetesen,ha
késõbbszüreteltünkvolna,akkorelér-
tevolnaezafajtaa18-20fokotis,de
akkormárabelõlekészültborsavtar-
talmanemlettvolnamegfelelõ.Ezért
kellmindig az optimális cukorfoknál
megválasztani a szüreti idõpontot.A
nagy terület miatt három év ótamár
kombájnnal szüretelek, mert így ol-
csóbbésgyorsabb.Akombájnúgyne-
vezett szinuszos mozgást végez, így
rázza le a szõlõszemeket a fürtrõl.A
kormánya mellett természetesen én
ülök. Korábban olyan szõlõkombáj-
nomvolt,amittraktorhúzott.Azany-
nyiból volt rosszabb, hogy szürethez
kéttraktorkellett.Egy,amelyikhúzta
akombájnt,egypedig,amiszállította
aszõlõt.Amostanikombájnleszedia
fürtrõlabogyókat,ígynemkellszõlõ-
bogyózástalkalmazni,merteztelvég-

zimagaagép.Mivelazelõzõévekhez
viszonyítvamagasabbaszõlõára,ésa
termés is kevesebb, a kombájn után
még átszedetjük. Mentjük a menthe-
tõt, próbáljuk a területrõl amaximu-
motkihozni,ésnemelhagyniafürtö-
ket a böngészõknek. A kombájn
egyébként négy hektárt tud egy nap
alatt leszedni. A cserszegibõl nem
szoktunk saját részre bort készíteni,
csak a rizlingbõl, a kadarkából és a
kékfrankosból,deezekbõlafajtákból
semtúlsokat.Atöbbitszõlõkéntérté-
kesítjük.
Bársony Sándor tanult szakmája

ács,ezthagytaottaszõlõmûvelésért.
Acsaládbanugyanishagyományszõ-
lõvelfoglalkozni.Mintmondja,foly-
tatódó génhiba.Már a nagyszülõk is
foglalkoztak szõlõvel és a szülei is,
így szinte természetes volt az, hogy
elõbbvagyutóbb,deõisatõkékkö-
zött fogja megtalálni a munkáját. A
rendszerváltás után kárpótlásra fél
hektárszõlõtkaptakvissza.Azelmúlt
tizenöt év alatt felszaporították 18
hektárra.
- Úgy éri meg a szõlõvel foglal-

kozni, hogy amit csak lehet, gépi
munkával kiváltunk.Az idén nem is
kapáltunk,mindentgéppelvégeztünk.
Azttervezem,hogyjövõreveszekegy
kacsológépet.Azigazságaz,hogyaz
eredeti szakmámat is szeretem és a
szõlõvel is szeretek foglalkozni. Ne-
hézaválasztás.Azértválasztottamné-
hányévvelezelõttaszõlõt,hogylás-
sam felnõni a gyerekeket. 1998 óta

ugyanis nem dolgoztam az ács szak-
mábanMagyarországon,csakkülföld-
ön.Azabbólszármazóbevételbõlfel-
építettük a házunkat és folyamatosan
beforgattuk a szõlõbe. Szerencsére a
szülõkmindigmellettünkálltakésáll-
nak most is. Mindig a szomszédos
szõlõterületeketvásároltammeg,így
szaporodottaterületünk.Sajnosazal-
páriszõlõkátkaaz,hogynagyonszét-
aprózták.Lakitelekenisvanpárhek-
tár szõlõnk.A gyerekek nagyon sze-
retnek kijárni oda, mert van egy kis
épület is. Jóa levegõ,csendesakör-
nyék. Most a szüretkor kicsit elszá-
moltammaga,máramiamennyiséget
illeti.Azmárlátszottkorábban,hogy
nem leszakkora termés,mintamiaz
elõzõévekbenvolt,dehatvanmázsás
hektáronkénti átlagnál többre számí-
tottam.Perszeezmégaránylagjóter-
mésnekszámít,ebbenazaszályosidõ-
ben. Az ár viszonylag elfogadható,
mertakorábbiévektõleltérõen,most
százhúszforintotadkilójáértafelvá-
sárló, ésegyhétenbelül fizet is.Re-
mélem,hogyakövetkezõévbenazért
jobbtermésttudunkmajdszüretelni-
mondtaBársonySándor. Sz.T.

Tiszaalpári
könyvrajongók,
figyelem!

Községünkben szeretnénk olvasó-
kört indítani. Szeretettel meghí-
vunkminden 15. életévét betöltött
fiatalt,akikszeretikakönyveketés
a kultúrát.A foglalkozásokra nem
csak könyvmolyokat várunk, a
csatlakozás figyelõként is lehetsé-
ges.Ezakörhavonta1-2alkalom-
mal ülne össze egy kellemes be-
szélgetésre a könyvtárban, vagy a
KádárLajosKözösségiHázban.

Érdeklõdni a könyvtárban, illetve
IpacsErikánál
(ipacs.erika@gmail.com)
ésJuhászTündénél
(divasan666@hotmail.com)lehet.
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Motorokversenyeztekporbanéssárban
Ötödik alkalommal rendeztekmo-

toros napot Tiszaalpáron.A település
határában kialakított pályán motorok
ésquadokgazdáimutattákbeazt,mit
istudajárgányuk.
A hagyományokhoz híven elõször

felvonultakanagyközségutcáin,ezzel
is csalogatva a nézõket a versenyre.
Érdeklõdõkbennemisvolthiány.Ger-
gely Sándor streetfighter bemutatója
szintemágneskéntvonzottanemcsak
atelepülésenélõket,dekörnyékbõlér-
kezõket is.Az,hogyki leszakrossz-
pálya legjobb motorosa és quadosa,
csakkésõbbderültki.Többkategóriá-
ban is versenyezhettek a sportág sze-
relmesei.Aversenymegkezdéseelõtt
a rendezõkmég fellocsoltákapályát,
hogyneporoljonannyira.Néholkicsit
többvízkerültatalajra,ezértsárkelet-
kezett,deezcsakjóttettaversenynek,
mertmég izgalmasabbávált.Máshol,
fõleg a kanyarokban viszont nem ju-
tottvíz,ottporfelhõtrúgtakamotorok
kerekei.Báregy-kétbukástörtént,ami
szinte velejárója a krosszversenyek-
nek, de szerencsére komoly baleset
nemfordultelõ.
Eredmények: Kínai quad (200 és

250 cm?) kategória: 1. Kutasi János
(Tiszaalpár), 2. Kiss Ferenc
(Tiszaalpár),3.SzöllõsiBence(Kecs-
kemét).Gyerekquad(110és125cm?)
kategória: 1. Herédi Szabó Róbert
(Tiszaalpár), 2. Forczek Máté
(Jakabszállás), 3. Kutasi Martin
(Tiszaalpár). Kis motor (125 és 250
cm?) kategória: 1. Bálint Ádám
(Tiszaalpár),2.BerényiBeni(Kiskun-
félegyháza),3.BarcsikLászló(Kecs-
kemét).Nagymotor(400és450cm?)
kategória:1.ZeleiMárk(Budapest),2.
DamásdiSándor(Izsák),3.RáczBéla
(Öcsöd).Nagyquad(400,450és650
cm?) kategória: 1. Fricska Szabolcs
(Tiszaalpár),2.SzabóCsaba(Nagykõ-
rös), 3. Szentpéteri Ferenc (Nagykõ-
rös). Külön díjban részesült a Kutasi
Martin, aki a legfiatalabb versenyzõ
volt.
Természetesennemmaradtelaha-

gyományos sárdagonyázás sem, amit
nemcsakajelentkezõk,deanézõkis
nagyonélveztek,csakúgy,mintasár-

kötélhúzást. Ember és ruha ugyanis
nemmaradtsárnélkül.
Nemvoltegyszerûaháromfõscsa-

patoknakasörpörgõtteljesíteni.Ané-
zõknevetõizmait itt ismegmozgatták
az indulók. Elsõ helyezett lett:
MarsánéSzilvi,MokosnéKata,Nagy
Sándorné (Tiszaalpár), második Bar-
csik László, Hegedûs Róbert, Szabó
Zoltán (Kecskemét), harmadik:
Mokos László, Berczeli Zsolt,Marsa
Zoltán(TiszaalpárésÜllés).
Nem lett volna teljes a motoros

nap, ha nem lettek volna kiegészítõ
programok.A gyerekek ingyen hasz-
nálhatták az ugráló várat, valamint a
Gyerekekért Alapítvány jóvoltából a
trambulint,ésakiszerettevolnaazar-
cát is kifestették. A felnõtteket egy
szintén ingyen betörhetõ rodeó bika
szórakoztattaegészenéjszaka23órá-
ig.Abuliisfergetegesresikerült,ami
hajnaligtartott.
A Tiszaalpári Motoros Egyesület

köszönetet mond az V. Tiszaalpári
Motoros Nap támogatóimak: Barna
Sándor, Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat, Dr. Csernus Tibor,
MATIC Kft. Bartók László, GDS
COMPANY Kft., Dragon József, ifj.
Kacziba Sándor, Kacziba Sándor,
NovákGábor,BartókIstván-Iparcikk
üzlet, Papp József-Húsboltok, Papp
Józsefné,100Ft-osbolt,B&SElastik
Kft.,SzatmáriAndrás,ifj.GyõriLász-

ló,NémediV.István,KézsmárkiLász-
ló, Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási
Társulat.
A Tiszaalpári Motoros Egyesület

megköszöni minden motorosnak és
quadosnak a rendezvényenvaló rész-
vételt, valamint a sárdagonyában, a
sárkötélhúzásban, a sörpörgõben és a
rodeóbikáneltöltöttfelejthetetlenpil-
lanatokat,azoknakabevállalósembe-
reknek, akik ebben részt vettek. Kö-
szönjük Kerekes Bandinak az egész
naposéséjszakásfergetegeshangula-
tot. Köszönjük a rendkívül látványos
streethfighter showt Gergely Sanyi-
nak. Köszönetünket fejezzük ki
BerezvaiLászlónakazugrálóvárértés
a Gyerekekért Alapítványnak, hogy
trambulinnalésarcfestésselszórakoz-
tattákarendezvényidejealattalegki-
sebbeket.Szeretnénkköszönetetmon-
dani a rendõrségnek és polgárõrség-
nek, hogy biztosították a motorosok
felvonulását valamint, hogy a rendet
fenntartották. A közönségnek is kö-
szönjük, hogy eljöttek és megnéztek
bennünket. Köszönjük fotósainknak
is, akikaMotorosNapunkpillanatait
megörökítették!Köszönjük aTiszatáj
Vendéglõnek,hogybiztosítottaazétel
és italfogyasztást a rendezvény ideje
alatt. Reméljük, hogy mindenki jól
éreztemagátésjövõreisellátogatnak
amotorosnapunkra!

Tiszaalpári Mo to ros Egye sü let
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Hatostorralátlépiahangsebességet
MégcsakhuszonkétévesBársony

Anett,demárolyannagyügyességet
kívánó lovas és ostoros bemutatókat
tart, amitámulvanéznekazérdeklõ-
dõk. Hat ostort pattogtat egyszerre.
Rajta kívül ezt Magyarországon, de
talánmégavilágonsemcsináltameg
senki.
Régenacsikósoknakazvoltafel-

adatuk,hogylóhátonülveazostoruk-
kalirányítsákaménest.Azutóbbiév-
tizedekbenmárcsakbemutatókonle-
het ilyen produkciókat látni, azt is
csakférficsikósoktól.BársonyAnett-
nek huszonkét évesen már nagy ta-
pasztalata van a lovak idomításában.
Mindössze tizennégy éves volt, ami-
korkarikásostortvettakezébe.Azel-
teltidõalattszintetökéletesrecsiszol-
ta az ostor használatát. Kezdetben
csak egy, késõbb kettõ, majd négy,
újabban azonban már hat ostort tud
megszólaltatni egyszerre a két kezé-
vel.Az évek alattmegtanulta azt is,
hogy mind a két kezét egyformán
ügyesenhasználja.Igaz,hogymindez
nagyonsokgyakorlásnakazeredmé-
nye.Anettaztmondja,elõszöratech-
nikára kell rájönni, utána már megy
minden, mint a karikacsapás. Hóna-
pokiggyakorolt,mígahatostortmeg
tudtaegyszerreszólaltatni.Leisadott
tíz kilót. Annyit azért elárult, hogy
két-kétnyélvanakezében,három-há-
romfonattal.Háromnyeletugyanisa
kiskezemiattmárnemtudnarende-
sen megfogni. Legutóbb
Bösztörpusztántartottbemutatóttöbb
ezeremberelõtt.
-Amikorhatostorralpattogtatok,

nemarragondolok,hogymennyios-
torvanakezemben,hanemarra,hogy
hateszközzellépemtúlahangsebes-
séget.Ezmárjobbanhangzik.Adur-
ranóhangugyanisazt jelzi,hogyát-
léptemahangsebességet(331,5m/s).
Mind a két kézzel egyszerre rántom
megazostort.Bizonynemolyanegy-
szerû,ráadásulasúlyuksemkönnyû.
A technikára teljesen egyedül jöttem
rá,hosszú idõbekerült,ésmégmost
semtökéletes.Amozdulatotnégyféle-

képpen tudommegcsinálni.A csapó,
ami az ostor végén van, mindössze
kétcentirevanaszememtõl.
BársonyAnettnekvanegykiscsa-

pata (Bibok Piroska, Kanalas Kitti,
BaksaTünde,BaranyiJános),akikkel
együtt gyakorol, ésmostmár együtt
járnak bemutatókra. A koreográfiát
saját maguk találják ki. Megpróbál-
nak olyan bemutatókat tartani, ami
felkelti a nézõk figyelmét. Nem túl
hosszúakat,hogyneunjákmegané-
zõk,deazértváltozatosésérdekesle-
gyen. Mindig a hat karikás ostorral
zárják le, ami kuriózumnak számít.
Azideiszezonbanmárszinteminden
hétvégén voltak valahol bemutatót
tartani. Az elsõdleges szempontnak
azt tartják, hogy a községben van-e
olyanrendezvény,aholfelkelllépni-
ük. Anett lokálpatriótának mondja
magát,éppenezértmindentiszaalpári
felkérésnek eleget tesz.Amennyiben
nincs,akkorjöhetnekavidékimeghí-
vások. Mindig azokat részesítik
elõnyben, akik hamarabb jelentkez-
nek. Amikor Bösztörpusztán a Ma-
gyarok Országos Gyûlésén tartottak
bemutatót,kicsitféltattól,hogyvala-
kimajdnyolcostorralfogpattogtatni.
Erre azonban nem került sor. Sokan

tátott szájjal nézték, hogy dolgozik
mind a két kezével a fiatal lány, és
mégolyannézõisakadt,akisírvafa-
kadt amutatvány láttán.Anett a be-
mutatójávalérzéseketszeretneátadni
amaivilágemberének,mertúgyérzi,
hogy fásultak. A fiataloknak nincs
példaképük, elvesznek a számítógé-
pek világában és ezt nem szeretné.
Üzenetakarátadni,amialóésazem-
berkapcsolatátveszialapul.Arrasze-
retnéfelhívniafigyelmet,hogyazál-
mait mindenki valósítsa meg, mert
anélkülelveszettemberekvagyunk.
Anett tud még egy különlegessé-

get,amitrajtakívülnõicsikósoknem.
Lova elsõ két lábát a vállára teszi.
Azért egy lovat erre betanítani nem
egyszerû, nem beszélve arról, hogy
milyensúlytkellmegtartania.Jázmin
mégcsakhároméves,demár többet
tud,mintegytizenévesló.Igényliisa
tanítást és mindig bizonyítani akar.
Ezt a feladatot is hamarmegtanulta.
Anettterveiközöttszerepel,hogyTi-
szaalpáron létrehozhasson egy lovas
komplexumot, mert már rendelkezik
lovastúravezetõibizonyítvánnyal.És
arrólsemmondottle,hogyahatostor
helyett ezentúl nyolccal lépje túl a
hangsebességet.Szyta
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Afelnõttcsapatnégyfordulóutánmégveretlen
Márnégyfordulótlebonyolítottaka

2012-2013-as labdarúgóbajnokságban
a megyei II. osztály északi csoportjá-
ban.Afelnõttcsapateddigveretlen,há-
rom döntetlen után egy gyõzelmet ért
el.KádárTiboredzõanegyedik talál-
kozóutánelégedettennyilatkozott,dea
másikhárommérkõzéstisértékelte.
-Az elsõNyárlõrinc ellenimérkõ-

zéselõttóriásiproblémátokozottacsa-
patösszeállítása.Nemvolt tartalékjá-
tékosunkésháromkezdõishiányzott.
AmegerõsítettNyárlõrincellenaztsze-
rettemvolna,halegalábbdöntetlentel-
érünk. Ez végül is sikerült, de azért
akadtakkihasználatlanhelyzeteink.Ha
azokat berúgjuk, akkor esetlegmás is
lehetettvolnaazeredmény.Dagi (Ba-
ranyai József) több helyzetet is elpus-
kázott, de ugyanezt elmondhatom a
NyárlõrincbõlBimbóAntalrólis,akia
találkozó végén hibázott nagyot. Saj-
nos nem volt szélsõ játékunk. Próbál-
tuk erõltetni a "tegyük Kovács Józsi-
nak,Borsinak,Baranyinakalabdát,és
akkormajdleszvalami",denemlett.A
középpályánhiányzottTamásiJani,aki
meg szokta szûrni a támadásokat.Azt
kellmondanom,hogyreálisvoltadön-
tetlen.Tiszaalpár-Nyárlõrinc1-1(1-0).
Ifjúságimérkõzés:2-1.
- A második fordulóban

Lajosmizsére mentünk. A mérkõzés
elõttaláírtamvolnaadöntetlent.Egész
tûrhetõcsapattalmentünk,deKissAn-
dortbüntettem,mertazelõzõmérkõzés
elõtt csak pénteken jelentette be azt,
hogy nem tud megjelenni a meccsen.
Lajosmizseellenakezdõbenszerettem
volnajátszatni,debüntetésbõlcsakaz
ifjúsági csapatban szerepelt, a harma-
dikfordulóbanpedigamegyeIII-ban,
így letöltötteabüntetését.Megpróbál-
tunk egy új rendszerben, 3-3-3-1-ben
játszani.Borsivoltelöl,mögötteszer-
vezett:Baranyi,KovácsJózsiésNagy-
GálRobi.Sikerültisataktikánk.Borsi
kétszabályosgóltrúgott,deazegyiket
nem adták meg les címén. Vélemé-
nyemszerintnemlehetettles,mertel-
lenféltõlkaptaalabdát.Fájóviszontaz,
hogy a lajosmizseiek szabálytalan kö-
rülményekközöttszereztékmindakét
találatukat. Vétlen kezezéssel jutottak

szabadrúgáshoz,amitgólraváltottak.A
másodikgóljukhárommétereslesután
született.Szerencsére2-0-slajosmizsei
vezetésutánhárompercalatt egyenlí-
tettünk. Lajosmizse-Tiszaalpár 2-2 (0-
0).Ifjúságimérkõzés:4-1.
ASzakmárellenihazaimérkõzésen

nagyon nem ment a játék. A kapust,
Magyar Imrét emelném ki, mert ha
nemvédolyan jól, akkorbiztosanka-
punkegyötöst.Ittispróbáltama3-3-3-
1-etalkalmazni,deezúttalnemjöttbe,
ígyamásodikfélidõbenáttértünka4-
4-2-re,deazsemsegített.Borsijólját-
szottvolna,denemkapottlabdát.Ko-
vács, Baranyi és Nagy-Gál pedig na-
gyon rossz napot fogott ki. A védel-
münk is csõdöt mondott. Szerencsére
Palásti jól õrizte Lisztmaiert. Tizen-
egyest és száz százalékos ziccereket
hagytak ki a vendégek, nekünk meg
nemvoltakhelyzeteink.Gyõzelemmel
szerettemvolnaeztamérkõzést lezár-
ni,mertaSzakmártgyengénektalálom.
Ígycsalódáslettavége.Azelsõkétfor-
dulóban jóakétpont,deaharmadik-
ban háromnak kellett volna lenni.
Tiszaalpár-Szakmár 1-1 (0-0) Ifjúsági
eredmény:10-0.
Annakellenére,hogyazelsõhárom

fordulóban kilenc pontot szerzett a
Harkakötöny, gyõzni mentünk hozzá-
juk. Az elsõ félórában még partiban

voltunk egymással, de a 35. percben
kaptunk egy átlövés gólt. Ettõl fogva
azonbancsakmivoltunkfennapályán,
nagyon lefociztuk õket. A Baranyi -
Borsi -Kovácshármasraépítekszinte
mindenmérkõzésen,õkmostszabadon
mozoghattakapályán.Nemegyalka-
lommal hatan támadtunk három védõ
ellen. Hátul Hekkel irányításával na-
gyon jól védekeztünk, jól blokkoltak
középen.Ellenfelünkamásodikfélidõ-
benmárkapurasemlõtt,mertegysze-
rûennemhagytukõketakciózni.Ösz-
szeszûkítettük a védekezésünket és
semmi lehetõséget nem adtunk a
kötönyieknek.Amásodik45percmár
örömfocivoltszámunkra,jóvoltnézni.
Sajnosnemotthonjátszottukeztamér-
kõzést, hogy a szurkolóink is látták
volna.Különörömszámomra,hogy0-
1-rõl fordítottunk és Borsi mester né-
gyestértel,mertegymásutánnégyszer
talált a kapuba. Harkakötöny-
Tiszaalpár 1-5 (1-2). Ifjúsági ered-
mény:1-6.
A megyei III. osztály északi cso-

portjában játszó Tiszaalpár II. eddigi
eredményei: Ballószögi KSK -
TiszaalpárII.2-3(1-2).TiszaalpárII.-
Ágasegyháza 0-6 (0-4). Tass -
TiszaalpárII.5-1(2-0).TiszaalpárII.-
Fülöpháza0-2(0-2).

Szentirmai Tamás
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KerékpárosokismerkedtekaTiszávaléskörnyékével
Háromszáználistöbbenvettekrészt

a Tiszavölgy Kalandtúra ötödik, egy-
benutolsóháromnapos rendezvényén
szeptember7és9között.Atúrasorán
ezalattazidõalattSzolnokrólindulva,
Tiszakécskén, Tiszaalpáron, Csongrá-
don és Szegeden áttekerve Hódmezõ-
vásárhelyre kerékpároztak a biciklis-
ták.
Hídvégi-ÜstösPál,aTiszanagykö-

vete által szervezett program célja az
volt, hogy a résztvevõk minél jobban
ismerjék meg Magyarország második
legnagyobb folyóját és környékét.Az
érdeklõdõk öt hétvégén, öt különbözõ
helyenismerkedhettekatelepülésekkel
ésafolyóval.
Pénteken késõ délután érkeztek

Tiszainokára a kerékpárosok.Az elsõ
feladat az volt, hogy átjussanak a fo-
lyón.Aszervezõkjóvoltábóleztkenu-
valkellettmegtenniük.Nemegyszerre,
hanem csoportokban érkeztek a túra
résztvevõi a folyóhoz, így az elején
gyorsanmentaTiszánvalóátkelés.A
kerékpárokatésacsomagokataszerve-
zõkmotorcsónakkal vitték át.A nagy
létszám miatt nem sikerült mindenki-
nekmégvilágosbanátevezniafolyón,
ígyHídvégi-Üstös Pálék azt amegol-
dást választották, hogy motorcsónak-
okkalviszikátakésõnérkezõket.Atú-

rázók, akik még idõben érkeztek
Tiszakécskére, elõször megtekintették
areformátus templomot,majdpediga
mûvelõdési központban nyílt termék-
és terménykiállítást. Sajtokat és túrót
kóstolhattak és ihattak rá fehér vagy
vörösbort.Onnanmégelkellett teker-
niükKerekdombra,mertaszállásukaz
ottani kempingben volt.A vaddisznó-
pörköltvacsorautánéjszakai fürdõzé-
senisrésztvehettek.
Szombaton korán, hat órakor volt

ébresztõ.A reggeli elfogyasztása után
nyeregbeszálltakésTiszaalpárraindul-

tak,aholmegnéztékaskanzent.Ake-
rékpárosokat Ajtai Elemérné Marika
várta,akiszintetörténelemóráttartotta
túrázóknak.Akerékpárosokmegnézték
ahelytörténetigyûjteménytésakosár-
kiállítást is. A tiszaalpári tartózkodá-
sukban a helyi polgárõrök nyújtottak
segítséget,akikvégigbiztosítottákazt,
hogyakerékpárosoknetévedjenekela
faluban.Atúralegfiatalabbrésztvevõje
mindössze hat éves volt, a legidõsebb
viszontmármeghaladta a hetvenet.A
kalandos három napon mindenki in-
gyenvehetettrészt.Sz.T.

Szegedenjártakanyugdíjasok
Szegedet látogattákmegaugusz-

tus 9-én aKádárLajosKlub kirán-
dulni vágyó tagjai.A délelõtt során
elõször aMunkácsykiállítást tekin-
tettükmeg,majdkisbuszosvárosné-
zésen vettünk részt, végig csodálva
Szegedlátványosságait.AzAranyhal
étteremben elfogyasztott finom és
kiadósebédutánavadasparkbaláto-
gattunk,aholkellemessétáttettünk.
Köszönet a remek kirándulás

megszervezésért Borosné Mariká-
nak, a nyugdíjas klub vezetõjének,
valamintunokájának,Evelinnek,aki
egésznapvelünkvolt,ésvégigveze-
tettbennünketavárosnevezeteshe-
lyein.

Kacziba Sándorné
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AX.BársonyMihályTekerõlantosTalálkozó,
II.OrszágosKosárfonóTalálkozó,

TündérrózsaNapköziOtthonosÓvodaMihály-napivásárának
programtervezete

Szept.28.péntek
EsteszalonnasütésaKádárLajosNyugdíjasKözösségiházbanameghívottven-
dégekrészére.

Szept.29.szombat
14:00Arendezvényekmegnyitója.

II.ORSZÁGOSKOSÁRFONÓTALÁLKOZÓ
• kosárfonóktermékeinekkiállításaazóvodatornatermében.
• kosárfonásbemutatókéskosárfonókversenyeakosárfonósátorban

TÜNDÉRRÓZSANAPKÖZIOTTHONOSÓVODAMIHÁLY-NAPIVÁSÁRA
14:00-16:30
• kézmûvesfoglalkozásokgyerekeknek
• vásár

X.BÁRSONYMIHÁLYTEKERÕLANTOSTALÁLKOZÓ
• 14:15TündérrózsaNapköziOtthonosÓvodagyermekeinekmûsora.
• 14:35ÁrpádNyugdíjasKlubfellépése;KónyaGáborfurulyaelõadása;Árpád
FejedelemÁltalánosIskolaNövendékeinekénekmûsora;GyõriKrisztiánnép-
tánc,BallaTiboréstanítványainakzeneikíséretével;BallaTiboréstanítványa-
inak tekerõlantos mûsora; Jövõnkért Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
néptánccsoportja.

• 15:15UniverTánczosPéterNépzeneiEgyüttesKecskemét;Lakitelekinépdal-
kör;Nyárlõrincinépdalkör;BársonyMihályNépdalkör,Tiszaalpár

• 16:30Kukoricafosztástekerõsmuzsikával
• 17:00SebõFerencKossuth-díjasmûvész;SzerényiBélaanépmûvészetmeste-
re,valamintgyermekei,ifj.SzerényiBéla,SzerényiDomonkos,valaminttanít-
ványai, Barvich Iván tárogató mûvész, Bartha Z. Ágoston tekerõs mûvész,
LiptákPéterklarinétmûvész,LegezaMártontekerõs,anépmûvészetifjúmes-
tere,MicsikBélaciterakészítõ,tekerõlantos.BársonyMihálynéptánccsoport,A
rendezvényfellépõinekközöszárómûsorszáma.

• 19:00Vacsora
Kosárfonókversenyénekeredményhirdetése
• 20:30PadkaporosTáncháztekerõsmuzsikával

Szept.30.vasárnap
• 09:00TekerõsSzentmiseaJótanácsAnyjaRómaiKatolikusTemplomban
• 10:00BársonyMihálysírjánakkoszorúzásaaTiszaújfaluitemetõben
• 11:00TekerõsSzentmiseaSzentIstvánRómaiKatolikusTemplomban

Sakkhírek
Szeptember30-ánkezdõdikasak-

kozókmegyei I.osztályúbajnoksága,
amely 2013. április 14-ig tart.Ame-
gyei sakkszövetség által meghirdetett
bajnokságban az anyagi lehetõségek
csak három csapat - a Kecskemét
TÁKISZ,aHÍDSCNagybaracskaésa
TiszaalpáriSE-indulásáttesziklehe-
tõvé. Az esõ fordulóban, szeptember
30-án a Kecskemét TÁKISZ és
Tiszaalpár csapata méri össze erejét
Kecskeméten.

Gálfi Mi hály
szak osz tály ve ze tõ

Felhívás
4gyermekesfélárva
családmegsegítése

2012.08.26-án súlyos betegségben
43 éves korában, elhunyt Kanál
Jánosné Zilai Rozália, tiszaalpári la-
kos.Azegyedülmaradtcsaládfõnek3
kiskorú és egy egyetemista leányról
kell gondoskodnia. A gyermekei az
ÁrpádFejedelemÁltalános Iskolában
tanultak, ill. tanulnak jelenleg is.Kö-
szönettelvesszük,havalakitudsegíte-
nianehézhelyzetbenlévõcsaládon.
Számlaszám:1177332201257164
KanálKrisztinaOTPBank

RendõrségiKözlemény

Tiszteltlakosság!

Augusztushónapbanazalábbiva-
gyonellenibûncselekményelkövetése
miatt indított eljárást aKiskunfélegy-
háziRendõrkapitányság:

Augusztus25.és30.közöttiidõben
ismeretlenszemélyegyDózsaGyörgy
utcaizártésmelléképületbeismeretlen
módszerrelbehatoltésazottlévõuta-
zótáskából eltulajdonított 212.000 fo-
rint. készpénzt.A bûncselekmény el-
követõjének kilétét a helyi körzeti
megbízottak rövid idõn belül felderí-
tették,gyanúsítottkénttörténtkihallga-
tásamegtörtént.

Köszönet

Köszönetet szeretnék mondani
azoknak,akikigazszívbõlmel-
lettem álltak: gyerekeim, Zoli,
Gabika, Domokos A., testvé-
rem, keresztszüleim, Andi,
szomszédok.Hálásszívvelkö-
szönöm az önzetlen segítségü-
ket.

Cz. Ma ri ka

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvelmondunkköszö-
netetdr.PúliusnéSárdiMáriá-
nak, aGondozásiKözpont ve-
zetõjénekésazösszesdolgozó-
jának,hogyédesanyánkat,Tóth
Balázsnét, több éven keresztül
odaadóanápolták.Megköszön-
jükáldozatosmunkájukat.

Tóth Ist ván és Tóth Ba lázs
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Száználtöbbindulóahorgászversenyen

Augusztus 18-án rendeztük meg
hagyományoshorgászversenyünket.A
versenyt hat kategóriában hirdettük
meg, amelyekre 115 fõ jelentkezett.
Minden kategóriában az elsõ hármat
kívántukdíjazni,deaFókuszTakarék-
szövetkezet tiszaalpári fiókja felaján-
lott7dbajándékcsomagot,ígyminden
negyedikhelyezettiskapottdíjat.Ata-
karékszövetkezet képviseltében Gyõri
Anikóadtaátazajándékokat.
Különdíjat kapottGyovai József a

legnagyobbhalfogásért(3480g).
A félegyházi Haltanya Kft. hor-

gászboltjaajánlottfelagyerekeknek6
db1000.-Ft-osvásárlásiutalványt,így
alányoknálésafiúknál isazelsõhét
kapottajándékot.

A 65 év felettieknél
szinténmindenki kapott
valamit.
A verseny jó hangu-

latbantelt.12órakorfe-
jezõdöttbe,utánakerült
sor a mérlegelésre. Az
ebédhez az öt bogrács
vaddisznópörköltet Fe-
kete Ferenc, Patai Fe-
renc, Nemes József és
Domokos Antal fõzte a

horgászok és a vendégek legnagyobb
megelégedésére.
A 2012. évi házi horgászverseny

helyezéseikategóriánként:

Felnõtt:1.TörökTibor(7850g),2.
Nagy László (7400 g), 3. Gyovai Jó-
zsef(6960g),4.CsényiZsolt.
Nõi:1.AlmásiSzabó

Józsefné (1270 g), 2.
Nagy Lászlóné (990 g),
3. Hatvanyiné Boros Il-
dikó (730 g), 4.
TarjányinéKissMária.
65 év felettiek: 1.

SzûcsGyula(2300g),2.
VíglásiSándor 2200g),
3.LászlóIstván(520g),

4.RécziczaPál.
Ifjúsági: 1.VargaGergõ (1640 g),

2.DömötörDániel (1000g),3.Tötös
Dániel(830g),4.TóthGergõ.
Lányok:1.PataiAdrien(1340g),2.

Szemerédi Anett (1270 g), 3. Ottó
Dorina(1240g),4.HartyányiFlóra,5.
FaragóNikolett,6.MadlaRita,7.Far-
kasDóra.
Fiúk:1.SzeriGábor,2.SzabóBa-

lázs, 3. Birkás Levente, 4. Szabó
Dominik,5.NagyGergõ,6.VinczeTa-
más,7.SzabóJános.
A legnagyobb halat fogó: Gyovai

József(3480g).
Mindenkinekköszönjüka támoga-

tástésarendezvényenvalórészvételt.
Alpári TiszaHorgászegyesület ve-

zetõsége

GARDROBE TURI I.

Márkás áru outlet áron!

Street One, Promod, Espirit,

Angelo Litvico, Zara…

felsõk, kabátok, nadrágok közül

válogathatnak.

70 %-ban butikokból kimaradt áru!

Hunyadi u. 42. (lottózó mellett)

Nyitva tartás:

H - P.: 8 - 12 13-17
Sz.: 8 - 12

GARDROBE TURI II.

Nõi, férfi, gyermekruha,
cipõ, függöny, lakástextil, 

szõnyeg széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat.

Kilós áraink:
H - K.: 1290.- Ft/kg
Sz-Cs.: 990.- Ft/kg
P-Sz.: 690.- Ft/kg

Nálunk még szombaton is

kincseket találsz!

Hunyadi u. 6.

(sportpályától 30 m-re)
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Tárlatvezetõáltalános
iskolások

Örökségvédelmi napokat
tartanak Bács-Kiskun me-
gyében szeptember 15-én
és 16-án, amiben
Tiszaalpár is résztvesz.A
helytörténeti és helyrajzi
kiállítóhelyen az érdeklõ-
dõk betekintést kaphatnak
a környezõ élõvilágról, a
római korból származó
szarmata emlékekrõl. Az

1975-benvégzettásatásoksoránelõkerülttárgyakközül
néhánymeg is tekinthetõ a kiállítóhelyen.Kádár Lajos
életében címmel a tanyasi szabad életetmutatják be.A
kosár- és vesszõtermékek kiállításán vesszõbõl készült
használati és dísztárgyakat láthatnak az érdeklõdõk,
emellettmegismerhetikakosárfonástitkait.Askanzenaz
Árpád-korifalusiéletmindennapjaittükrözi.Mindahá-
rom helyen az Árpád Fejedelem Általános Iskola és
Könyvtárhonismeretiszakkörénektagjaitartjákatárlat-
vezetést.Akiállítóhelyekszeptember15-és16-án9és16
óraközöttvárjákazérdeklõdõket.

A PR-TELECOM-tól
ká bel té vé, internet, te le fon

szer zõ dés kö tés, - mó do sí tás
elõ ze tes idõ pont-egyez te tés sel

az üz let kö tõ nél.

20 Mb internet cso mag ban
már 4300.- Ft ha vi díj tól.

Fo dor Im re
06/30/9152-264
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Aprók
* Kétszobás házrész eladó. Irányár: 1.600.000 Ft. Érd.:
06/30/624-1068
* Idõs vagy beteg emberek ápolását, gondozását vállalom.
Házhozjárok.Érd.:06/20/431-6256
*HázeladóBercsényiu.6.számon.Érdeklõdni:Táncsicsu.
17.alatt
*Tiszaalpáron72m2-esgázfûtésesösszkomfortoscsaládiház
eladó.Érd..06/30/4866-912,06/30/5405-280
* Babakocsi hordozóval eladó. Irányár: 12000.- Ft. Érd.:
06/30/4866-912
* Tiszaalpáron és környékén (Lakitelek, Tiszakécske,
Nyárlõrinc) keresek meglévõ ügyfeleim számára eladó, ill.
kiadó ingatlanokat, termõföldet, nyaralót, tanyát. Tel: 06-
30/756-2520 Banya Gabriella vagy
banygabi0213@gmail.com
*Tiszaalpáronalacsonyrezsijûkét szobáscsaládiházbebú-
torozvaiseladó.Telefon:06-30/260-7583.
*5hónaposjátékos,szép,világosszínûkiskutyánakkeresek
szeretõgazdit.Ingyenelvihetõ.Érd.:76/421-735,76/421-672
*Ülõgarnitúraésszobabútoreladó.Érd.:+36/30/648-4286
* Trikálé kiskocka bála, valamint tavalyi tritikálé körbála
eladó.Érdeklõdni.06-70/427-1950.
* Eladó fûnyíró, négy égõs gáztûzhely villanysütõvel,
girossütõ, hintaszék bambuszból, állólámpa, beépített fehér
konyhabútor, Samsung mikro, és utánfutó. Érdeklõdni: 06-
30/402-1923,vagy06-20/553-2497.
* Józan életû, munkájára igényes kõmûves burkolást, gip-
szkartonozástésegyébmunkákatvállal.Tel.:06/20/543-5566

Akiketnagyonvártunk:SzepesiÁdámKevin (anyjaneve:
Szepesi Terézia), Kókai Nikolett Tímea (Réczi Tímea),
Zaletnyik Noel Krisztofer (Réti Veronika), Bakos Áron
(Vörös Gabriella), Kasza Flóra Hanna (Deák Alice),
BontovicsSára(SzûcsMónika).

Akiket elveszítetünk: Gál Jánosné Barcsa Gizella (1937),
Bagi József (PAX 1929), Harinkó Kálmán 1940, Tóth
Balázsné Bálint Terézia 1925,Mészáros János (1945), id.
Kacziba Károly (1929), Horváth Gáborné GolovicsAnna
(1923),KanálJánosnéZilaiRozália(1968).

Anyakönyvihírek


