
Tekerõlanthangjátólvolthangosazóvodaudvara

Tizedik alkalommal rendeztékmeg
szeptember29-énahagyományosBár-
sony Mihály Tekerõlantos Találkozót,
másodikalkalommalpedigazOrszágos
Kosárfonó Találkozót. A Tündérrózsa
Napközi OtthonosÓvodaMihály-napi
vásárátisebbenazidõpontbantartották
meg.
Az óvoda udvara adott helyetMa-

gyarországlegnagyobbtekerõlantosta-
lálkozójának, valamint a kosárfonók
másodikalkalommalmeghirdetettösz-
szejövetelének. Az ország különbözõ
részérõlérkeztekfellépõkésalkotókaz
eseményre.AjelenlévõketVancsuraIst-
ván köszöntötte. A polgármester el-

mondta, hogy BársonyMihályt a sors
különöstehetséggel,különöskézügyes-
séggeláldottameg.Nemcsakatekerõ-
lantokésciterákügyeskészítõjekéntés
a korabeli padkaporos bálok zenésze-
kéntvoltismert,hanema70-esévektõl
a táncházmozgalom egyik keresett és
mindenüttszívesenlátottegyéniségeis
volt.Népzenei körökbennagy tisztelet
övezte. Élete során több mint kétszáz
tekerõt és számtalan citerát készített
Mihály bácsi, akinek munkásságát
SzerényiBélaezüstkoszorúshangszer-
készítõ,népzenekutatódolgoztafel.Ez-
zel hozzájárult ahhoz, hogy Bársony
Mihály nevét nem csak az országban,

de a határokon túl ismegismerhessék.
Vancsura István köszönetét fejezte ki
Horti Sándornak, a Bársony Mihály
Népdalkörnek és Bársony Rózsának,
Mihálybácsi lányának, hogyahagyo-
mánytápoljákmaisTiszaalpáron.
Akosárfonótalálkozóvalkapcsolat-

ban a polgármester elmondta, hogy az
aranykorbantöbbmintötszázcsaládnak
biztosítottmegélhetéstezafoglalkozás.
A két fõszervezõ, Kanalas János és
CzinegeIstvánezúttaliskitettekmagu-
kért, mert olyan kiállítást valósítottak
meg, amire méltán lehet büszke az
egésztelepülés.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Nemszavaztákmeganapirendi
pontokat

Mindösszenéhánypercigtartotta
szeptember20-itestületiülés,akép-
viselõkugyanisnemszavaztákmega
napirendipontokat.
Tizenegy napirendi pontot kellett

volna tárgyalnia a testületnek, de
egyigsemjutottakel.Napirendelõtt
ugyanisvita támadtazelsõpont tár-
gyalásáról, amiben az iskola és
könyvtárbelsõellenõrzésivizsgálatá-
val kapcsolatos teendõk szerepeltek,
ésamitzártüléskeretébenkellettvol-
na megvitatni. Kacziba Sándor azt
kérte,hogynezárt,hanemnyíltülés
keretébenbeszéljenekatémáról.Vé-
leménye szerint ugyanis nem indo-
koltzártüléstelrendelniakkor,ami-
koraz iskolaátvilágításárólvanszó,
mertazközérdek.Akorábbibelsõel-
lenõrivizsgálatokatisnyíltüléskere-
tébentárgyalták.Mivelszemélyikér-
désrõl volt szó, Gibárszki Sándorné
kérteazártüléselrendelését,amihez
jogavan-mondtaVancsuraIstván.A
testületneklehetõségelettvolnaarra,
hogyabelsõellenõrijelentéstvégig-
tárgyalja,avoltésajelenlegiigazga-
tó is elmondhatta volna véleményét,
deaképviselõknemszavaztákmega
napirendi pontokat. A polgármester
szerint a testület elérte azt, hogy le-
váltottákazigazgatót,deittpontotis
kellenetenniazügyvégére.Azújin-
tézményvezetõ munkáját segíteni
kellene,mivelcsaknéhányhónapról
vanszó.

Igazgatásiszünetdecemberben

A legutóbbi testületi ülésen arról
döntöttekaképviselõk,hogyigazga-
tási szünetet rendelnek el a polgár-
mesterei hivatal köztisztviselõi szá-
mára 2012. december 17-e és 2013.
január2-aközött.Ezalattazidõalatt
ahivatalbanmunkavégzésésügyfél-
fogadás nem lesz, csak rendkívüli
esetben.Aközszolgálatitisztviselõk-
rõl szóló törvény ugyanis kimondja,
hogyaszabadságotazesedékességé-

nek évében kell kiadni. Ettõl eltérni
csak szolgálati érdekbõl, betegség,
vagymás,aköztisztviselõtérintõel-
háríthatatlanakadálymiattlehet.

Katasztrófavédelmitervkészült

Támogatási kérelmet nyújtott be
LakitelekÖnkéntesTûzoltóEgyesü-
lete azönkormányzathoz.Nagy ren-
dezvényekeseténugyanisabiztonsá-
gielõírásoknakmegfelelõenkataszt-
rófavédelmitervetkellkészíteni.En-
nek hiánya veszélyeztetné a rendez-
vény megvalósítását és komoly
szankciókkal is sújthatnákazönkor-
mányzatot. Az egyesület két önkor-
mányzati rendezvényre (falunap, te-
kerõlantos találkozó) elkészítette a
katasztrófavédelmi tervet. Ennek fe-
jében az önkormányzat húszezer fo-
rinttaltámogattaalakitelekiönkéntes
tûzoltókat.

Mégvárnikellatornaterem
felújítására

Pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzatazáltalánosiskola tornater-
mének a felújítására, mivel a tetõ-
szerkezetmárnéhányhelyenbeázik.
Apályázatipénzbõlmeglehetettvol-
na oldani a hiányosságokat. Bács-
Kiskun megyébõl azonban csak hat
településkapottösszesennegyvenhét
millió forintot, de ebben Tiszaalpár
nemszerepel.NémethPéterszakértõ
szerint a pályamû forráshiány miatt
nem kapott támogatást. A jogcímre
közel ötszörös volt a túljelentkezés.
Azönkormányzatazonbannemmon-
dott le arról, hogy változtasson a
helyzeten.Amennyibenolyanpályá-
zatotírnakki,amelybõlmeglehetva-
lósítani a tornaterem felújítását, ak-
korpályáznifognak.
A tanyai termékek piacra jutásá-

nak elõsegítésére, valamint a tanyás
térségekkülterületi földutjainakkar-
bantartására vontatott munkagépek
beszerzéséreisnyújtottbepályázatot
azönkormányzat.Mindakétesetben
4,5 millió forint pénzt szeretne el-

nyerni.Ezazösszegkilencvenszáza-
lékban fedeznéakiadásokat.Döntés
várhatóanoktóbervégénfogszületni.

MalomkõleszMagyarfalván

Jakabszálláskülterületéntalálható
Magyarország kicsinyített mása. A
világon egyedül álló 1:1000 méret-
arányúországmakettettovábbszeret-
nék fejleszteni, ezért bemutatkozási
lehetõségetbiztosítanánakatelepülé-
seknek.AMagyarfalvaKft. azt sze-
retné,hogyakertmakettolyanlátvá-
nyossággáváljon,ahováamagyarál-
lampolgárokhazaérkeznek,ésmeg-
ismerhetikMagyarországtelepülései-
nek nevezetességeit. Ennek értelmé-
benMagyarfalvaegyötvencentimé-
terátmérõjûköralakúterületetingye-
nesen biztosít Tiszaalpár számára,
ahol el lehet helyezni a "Malomkö-
vet".Atestületiülésenarróldöntöttek
aképviselõk,hogyamalomkõelké-
szítéséreháromajánlatotfognakkér-
ni, és azt követõen fogják majd el-
dönteni, hogy melyik szerepel majd
Magyarfalván.Az ezzel kapcsolatos
szerzõdést Vancsura István polgár-
mestermáraláírta.

VáltozásokahivatalSzervezeti
ésMûködésiSzabályzatában

Az utóbbi idõben a meg-
növekedett feladatokmiatt a polgár-
mesteri hivatal mûködési feltételei-
benváltozásoktörténtek.Korábbana
munkatársakkülönféle,egymástóltá-
vol álló részmunkaköröket láttak el,
illetveazegymáshoztartozómunka-
köröket más-más személy végezte.
Ebbõl adódóan feladataikat alkal-
manként jogszabályellenesen késve,
vagygyengéntudtákcsakelvégezni.
Az új Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat már mindenre kiterjedõ vál-
toztatásokatismeghatároz.Ennekér-
telmébenkétcsoport:vagyongazdál-
kodásiésigazgatásijönlétre,hogya
feladatokegységbetömöríthetõekle-
gyenek.
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Ezeknekafeladatoknakazellátására
ajegyzõvelegyüttjelenlegtizenötfõ
áll rendelkezésre. Ez a létszám ala-
csonyafeladatokellátásához,ezért-
jogszabályoskeretekközött-közfog-
lalkoztatottak is besegítenek amun-
kába. Jelenleg öt fõ közfoglalkozta-
tottdolgozikhatmunkakörben.Azõ
szerzõdésük azonban az elkövetke-
zendõ idõben fokozatosan lejár. A
jogszabályokszerintatovábbifolya-
matos foglalkoztatásukra nincs lehe-
tõség.Azanyakönyvezetõimunkakör
jelenlegnégyórás,ezértaköztisztvi-
selõcsaktúlmunkábantudjafeladata-
it ellátni. A megalakuló járási kor-
mányhivatalisjelezte,hogyapolgár-
mesteri hivataltól három fõ átvétele
várható január elsejével.Amûködés
ésafeladatokszakszerûellátásaérde-
kében szükséges a hivatal létszámát
bõvíteni. A képviselõk egyelõre ab-
bandöntöttek, hogy az anyakönyve-
zetõnégyórásmunkaidejétnyolcórá-
rafelemelik.

Akadálymentesleszazorvosi
rendelõ

Már korábban is foglalkozott az-
zal a képviselõ-testület, hogy aMá-
tyás király u. 2. szám alatti orvosi
rendelõ akadálymentesítését megva-
lósítja.Aszolgálatilakáshasználójá-
valazonbannemsikerültmegegyez-
ni.Aképviselõ-testület a lakáselha-
gyására vonatkozó jogi eljárásmeg-
indításáratettjavaslatotnemfogadta
el.Ettõlfüggetlenülarámpamegva-
lósításával a képviselõk egyetértet-
tek. A kivitelezésre öt vállalkozótól
kérnekárajánlatot.

PalástiViktorlettazigazgató

Pályázatotírtkiazönkormányzat
aGondozásiKözpontvezetõiállásá-
nakabetöltésére,miveldr.Puliusné
Sárdi Mária nyugállományba vonul.
Azintézményvezetõiállásrahárman,
köztükPalástiViktor,akijelenlegisa
Gondozási Központban tevékenyke-
dett, nyújtották be pályázatukat. A
képviselõ-testületzártülésenhallgat-
tameg a jelölteket és olyan döntést
hoztak,hogyazelkövetkezendõidõ-
benPalástiViktor irányítsaaz intéz-
ményt.

Napkollektorokkellenek

Egyretöbbönkormányzatélazzal
alehetõséggel,hogyvillamosenergia
csökkentésére napelemes kollekto-
rokkal próbálja csökkenteni az ilyen
irányúkiadásait.Úgytûnik,hogyha-
marosan kiírnak olyan pályázatot,
amivel ezt meg lehet valósítani.Az
önkormányzat is pályázni fog ebben
azesetben,mert az általa fenntartott
intézményeknapelemekkelvalóellá-
tása esetében jelentõs mennyiségû
villamosáramotlehetmegspórolniés
gyors a megtérülése is.A legutóbbi
testületi ülésen errõl is döntöttek a
képviselõk.

Védjegyhasználatotkért

Újabb helyi termelõKõrös Lajos
Istvánkérteazt,hogyazönkormány-
zatjáruljonhozzá,hogyhasználhassa
aTiszaalpárHelyiTermékVédjegyet.
A képviselõ-testület hozzájárult eh-
hez, és a polgármester megkötötte

Körös Lajos Istvánnal védjegyhasz-
nálatiszerzõdést.

Korlátoznákapártjelképeket

Rendeletbenkorlátoznáazönkor-
mányzati rendezvényeken történõ
pártjelképeket az önkormányzat. A
határozattervezettel kapcsolatban
éles vita alakult ki a képviselõk kö-
zött. A rendelettervezetben többek
között az szerepel, hogy az önkor-
mányzatszervezésébentartottünnep-
ségidejealatt, illetveelõtteésutána
fél órával tilos bármilyen politikai
párt,vagypolitikai szervezetzászla-
ját, jelvényét, jelképét, nevét, jelleg-
zetes személyiségének ábrázolást,
vagyezekettartalmazótranszparenst,
képet,molinótelhelyezni,osztogatni.
Arendzavarókatapolgármesterésa
jegyzõfigyelmeztetheti.Amennyiben
a figyelmeztetés eredménytelen ma-
rad, a rendzavarókat a rendõrség se-
gítségével az ünnepség elhagyására
kellkényszeríteni.
Avitábanazellenzõkmeggondo-

latlannak és antidemokratikusnak
mondtákatervezetet,mígafelvetõk
azzalérveltek,hogyazelõterjesztést
atestületfogjamegszavazni.Azügy-
ben név szerinti szavazást kért
Vancsura Zoltán, de a többség ezt
nemtartottafontosnak.Aszavazásnál
hatan az elõterjesztésmellett voltak,
hármanpedigellene.VancsuraIstván
kijelentette, az ügyben normakont-
rollt fog kérni a kormányhivataltól,
majd pedig azAlkotmánybíróságtól.
Arendelettervezetcsakaztkövetõen
léphethatályba.
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Tekerõlanthangjátólvolthangosazóvodaudvara
(Foly ta tás az 1. ol dal ról)

A két rendezvény összekapcsolá-
sárólaztmondtaapolgármester,hogy
a kézügyesség, a tehetség, nélkülöz-
hetetlenahangszerelkészítéséhezép-
penúgy,mintakosárésmásvesszõ-
bõlkészülthasználatitárgyakmegva-
lósításához.  A hagyomány ápolása
nem feladatunk, hanem kötelessé-
günk, hangsúlyozta Vancsura István.
Kötelességmegõrizniannakazötszáz
családnak a hagyományát, akiknek
megélhetését jelentette a Tisza-men-
téntalálhatófûzfábólkészültkosárés
használatitárgy.Kötelességmegõriz-
niéstovábbadniBársonyMihályem-
lékét,zeneihagyatékátis.
Kanalas Jánostól, a népmûvészet

mesterétõlmegtudtuk,hogyazelmúlt
évbendöntötték el azt, hogyminden
évbenmegrendezik a kosárfonókor-
szágos találkozóját. Ebben segítsé-
gükrevoltaCzinegeManufaktúrais.
2011-ben ésmost 2012-ben is közel
hatvananvettek résztazösszejövete-
len.KanalasJánoselmondta,aztsze-
retnék,haaMihály-napirendezvény-
hez tudnának az elkövetkezendõ
évekbeniscsatlakozni,dehaezeset-
legnemsikerülne,akkorismegfog-
ják rendezni a kosárfonók országos
találkozóját.A népmûvészet mestere
hozzátette,nincsenekmártízensema

településen, akik kosárfonással fog-
lalkoznak.Sajnálatát fejezteki,hogy
idáig jutottezaszakma.KanalasJá-
nosaDuna-TiszaKöziNépmûvészeti
Egyesülettagja,ígyazegyesületisse-
gített abban, hogy sikeres találkozót
rendezzenek.Atalálkozónkiállítástis
szerveztek,melyrebevásárlókosarak-
kallehetettkészülni.Aszakmaizsûri,
melynek tagjaiF.TóthMária(Buda-
pest),SzékelyÉva(kosárfonástokta-
tótanár),KocsonImréné(Békés),Lo-
vas Sándor (Tiszaalpár), Czinege
Boglárka(Tiszaalpár)voltak,döntötte
el a helyezések sorsát.Az elsõ díjat

Gergely István, amásodikatKanalas
János, a harmadikat Gergely Renáta
vehetteát.KülöndíjbanrészesültGá-
borMihály.Aközönség isszavazha-
tott,nekikKapásÉvaalkotásatetszett
alegjobban.
AkiállításonazágasegyháziCsáki

Ildikószalmafonóalkotásaitismegte-
kinthették az érdeklõdõk.A Czinege
Manufaktúraezúttaliskülönbözõbú-
torokkal, kiegészítõkkel hívta fel az
érdeklõdõkfigyelmét.
Az óvoda udvarán aMihály-napi

vásárbanagyerekekismegtalálhatták
akikapcsolódást.Kézmûvesfoglalko-
zásokonvehettekrészt,fotóztathatták
magukat, megkóstolhatták a kemen-
cében sült kenyérlángost, az édes
mustot.Aszínpadoneközbenzajlotta
találkozóhozillõprogram.Elõszöraz
óvodások mutatták be mûsorukat,
majdazÁrpádNyugdíjasKlubtánco-
sai következtek. Õket az iskolások
éneke követte. Gyõri Krisztián már
nemelõszörmutattabenéptánctudá-
sát a helyi közönségnek.BallaTibor
tekerõlantosmesterpedigkéthelyita-
nítványával, Hatvanyi Ferenccel és
Bánfi-AntalDáviddalmutattabeazt,
hogytovábbélatekerõlantoszeneTi-
szaalpáron. Nagy taps fogadta a Jö-
võnkért Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézménynéptánccsoportját.
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A Bársony Mihály Népdalkör
szintemindenönkormányzatirendez-
vényen fellép. Ezúttal is színes mû-
sorral lepték meg a közönséget. A
lakitelekinépdalkörutánakecskemé-
ti Univer Tánczos Péter Népzenei
Együttes szórakoztatta a közönséget.
NagysikerrelszerepeltaBársonyMi-
hály néptánccsoport, akiknek a tánc-
tudásamárvetekedikaprofikéval.
Nagy várakozás elõzte meg

Szerényi Bélának, a népmûvészet
mesterének,valamintbarátainakkon-
certjét. A színpadon több mint har-
mincantekerõztek,köztükegyjapán-
ból érkezett fiatal hölgy is, aki ha-
zánkban tanulta meg, hogyan kell a
magyar népi hangszeren játszani. A
meghívóval ellentétben Sebõ Ferenc
Kossuth-díjas mûvész családi okok
miattnem tudott az eseményen részt
venni. A tekerõ, tárogató, klarinét
hangjabetöltötteaziskolaudvarát.Jó
volthallanianépzenétezekenahang-

szereken.Nemismaradtelataps.
A tekerõlantos találkozók velejá-

rójaakukoricafosztás, természetesen
tekerõlantos kíséret mellett. A Bár-
sony Mihály Népdalkör tagjainak,
hangszereinekhangjára szabadították
meg kicsik és nagyok a kukoricát a
csuhétól. Akadtak olyanok is, akik
mégmorzsolástisvállaltak.Azestea
hagyományoknak megfelelõen tánc-
házzal zárult, amit természetesen te-
kerõlantosmuzsikakísért.

A rendezvényt támogatták:
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata, Czinege Manufaktúra, dr.
Vancsura István polgármester,
Bácsvíz Zrt., Fókusz Takarékszövet-
kezet,IntegrálÁFÉSZKiskunfélegy-
háza, Nemzeti Kulturális Alap,
Szabó-SzoftÜzletiBt.,BartókIstván
Iparcikk Szaküzlet, Árpád Népe
Egyesület Tiszaalpár, Papp József
hentesüzletek, Szeszfõzde Magony

Gáspár, Novák Zoltán Alpár-Fa Bt.,
B&SElasticKft.,Penta-TransSzabó
Tibor, Kecsõ Ferencné Tiszatáj ven-
déglõ, Kanalas János kosárfonó,
VeratrumBt.,Duna-TiszaKöziNép-
mûvészetiEgyesület,FejedelmiPék-
ség Tiszakécske, Papír Írószer Erki
Tibor, Barna Sándor és Barna
Sándorné, Gyõri Tibor és családja,
Olajosné Marika sajtkészítõ, ifj.
Novák Mihály, Szikvízüzem
Tiszaalpár,TiszaalpáriMotors Egye-
sület, Festék és Háztartási bolt
VíglásinéTóthAndrea,DémászZrt.,
Detti Virágüzlet Michellerné Papp
Bernadett.
Vasárnap amegszokottól eltérõen

zajlottak a szentmisék. Elõször a
Jótanács Anyja katolikus templom-
ban,majdpedigaSzentIstvánkatoli-
kustemplombanorgonaszóhelyettte-
kerõlantszólt.AkétmiseközöttBár-
sonyMihálytisztelõimegkoszorúzták
amestersírjátazújfaluitemetõben.

Rendhagyó,bulizós,beszélgetõsosztályfõnökióra
"Olyanálmokat láttaméletemben,

amelyek velem vannak azóta is és
megváltoztattak:újraésújraátszûrõd-
tekrajtam,akáraboravízben,ésát-
színezték, napról, napra a lelkem.
"(Bronté)Valahogyígyválnakvalóra
évrõlévreazálmokTarMarikaésaz
Illés házaspár összefogásából, hogy
megszervezzékazosztálytalálkozót.
Akár tetszik akár nem egy évvel

újra öregebbek lettünk. Most annyi
változás történt, hogy sikerül
Fehérnét,Erzsikenénit(akiazénosz-
tályfõnököm is volt 8. osztályban)
Szegedrõl"átcsábítani"ebbeacsodá-
latos környezetben lévõ Illés Lakó-
parkba,melyvarázslatosviláganagy-
városKecskeméttövében,afákölelé-
sében.A nap is kisütött, mosolyával
bearanyozva "örökifjú" fiatalok talál-
kozóját.Nemcsakarégenlátottosz-
tálytársak, hozzátartozóik ismerõs
ölelése, kézfogása melegítette át lel-
künket az emlékekkel, a régi gyer-
mekkoricsínyekkel,történetekkelva-
lótalálkozás,élmények,emlékekme-

lyekmegszépültek,majdcsakvelünk
múlnakel.
AfinomebédnélamitTuruczMag-

di és férje Gábor varázsolt elénk, a
szépenterítettasztalra,afinométkek
sitókákmellettisfolytazemlékezésa
régitiszaalpárialmamaterre,amitve-
lemazelsõsosztályfõnökkelésaka-
maszodó fiúk lányokErzsikenénivel
átéltek.Sokszornevekhelyett csaka
megélt történetek, titkok, félelmek,
emlékmorzsák, bukkantak elõ. Régi-
régitörténetek,képek,amikamúltból
szívünkighatoltak.Örültünkegymás-
nak.
Az osztályfõnöki óra rendhagyó

volt,mert nem kellet senkitmegdor-
gálni.
Bakos Pista, Benkó Imre, Fricska

Magdi, Illés Imre, KirályMisi, Kiss
Anti, Kolláth Sári, Körössy Marika,
LovasAnna,LovasErzsike,ÕzeSa-
nyi, PéterMagdi, Pozsár Irén, Szûcs
Irén,TarMarika,TarMihály,TarPé-
ter,TuruczMagdi,WolfGabi.Olyan
kincsekezekatalálkozások,amitcsak

ígyegyütttudunkmegõrizni,megélni.
A beszélgetések mellet megjött a

hangulatunkanótázásokraésatáncos
lábakismegmozdultakajózenére.
Ezazosztály,mely1969-benvég-

zett olyan szép példáját mutatja az
emberikapcsolatoknak,hogynyomot
hagynakmagukután.Megemlékeztek
azokrólis,akiknemélhettékmegeze-
ketatalálkozókat.Sazokatisvárjáka
következõ találkozóra, akik valami
oknálfogvanemtudtakjönni.
TalánHumphrey idézetével fejez-

némbe:"Azéletnemnagyáldozatok-
ból és kötelességekbõl, hanem apró
dolgokból áll, amelyek a hétköznapi
mosolyokéskedvességáltalnyerikel
éstartjákmegszíveinket."
Megfogadtuk, hogy találkozunk

egyévmúlva.Jóvoltveletek"fiúk,lá-
nyok". Reméljük Tar Marika és
TuruczMagdi újra megszervezi szá-
munkraecsodásnapot.
Mindenkinevébenköszönivoltel-

sõstanítónénitek:
Sze der ké nyi Zoltánné, Ceni né ni.
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X.BársonyMihályTekerõlantosTalálkozó
Hogyaniskezdõdött?Mivoltacél-

ja?
A rendezvény gondolata több mint

tízévepattantkiSzerényiBélafejébõl,
akiaztmondtaakkorBálintGyurkabá-
csinak,hogy"szeretnékittTiszaújfalun
kukoricarakástetejéntekerõzni."
"Eztkönnyûleszteljesíteni"mondta

Gyurkabácsi,aKádárLajosNyugdíjas
Klubakkorivezetõje.
Mindannyian tudjuk, hogy ez nem

volt könnyelmû ígéret.Élt aközösség-
ben egyfajta hagyományápolás iránti
vágy, ami bátorított minket arra, hogy
IGEN!eztmegtudjuktenni.
A találkozók elsõdleges célja: hogy

emlékezzünk Tiszaújfalu szülöttjére,
BársonyMihályra, az édesapámra, aki

megmentette, és életre keltette ezt a
hangszert.Mindemellettmegmutatta,és
tovább hagyományozta a tudást az ak-
korérdeklõdõfiataloknak(hogyhogyan
is készül, hogyan kell rajta játszani).
Akipedigismerte,emlékezhetrá,hogy
közben örömmel mesélt  a fosztó-és
padkaporos bálokról, az akkori szoká-
sokról.
A találkozók másik célja: ha már

megrendezzükatalálkozót,akkoraku-
koricafosztóbálegészfolyamatátmiért
nemutassukbe?Azakkori tanítványa-
imszívesengondolnakvisszaalegelsõ
alkalomra,amikorrészeseivoltaka tö-
résnek, a kukoricarakás összepakolásá-
nakés lovaskocsiradobálásánakvala-
mintakocsikázásnak.Deláthattakszár-

vágást, szárkúp állítást is. Este volt a
fosztás,aholmárédesapámtanítványai
tekerõvelésklarinéttaljóhangulatotte-
remtveemlékeztekmesterükre.Minden
találkozó különleges, mindegyik vala-
miértemlékezetes,mindegyikáltaltöb-
bek,gazdagabbakleszünk.
A résztvevõk közül nagyon sokan

személyesen is ismerték és tisztelték
édesapámat.Mesterijátékamellétársult
a megszólaltatás, az átadás különleges
igénye és képessége, amimegélhetõvé
tette minden mozdulatát. Mûvészete
örökjelmindannyiunkszámára,dekü-
lönösen azoknak, akiknek megadatott,
hogy játékát, egyszerûségét, egész lé-
nyétvalahaisláthatták,hallhatták.

Bár sony Ró zsa

Ünnepek: Október 1. Lisieux-i Szent
Terézszûz,egyháztanító
Október2.SzentÕrzõangyalok
Október4.AssisiSzentFerenc
Október 8. Szûz Mária, Magyarok
Nagyasszonya
Október 15. Avilai Szent Teréz szûz,
egyháztanító
Október18.SzentLukácsevangélista
Októbar23.KapisztránSzentJánosál-
dozópap
Alejártsírhelyekrekihelyeztükamatri-
cákat.Ezeketasírhelyeketváltsákújraa
kedveshívek,vagyjelezzék,hogynem
tartanakmárráigényt.
Sírszentelést végzünk november 1-én,
Mindenszentek ünnepén 14:00-kor az
alpári temetõben, november 2-án, Ha-
lottakNapján14:00-korazújfaluiteme-
tõben.
Sírszentelési igényeket jelezzék a ked-
veshívekaplébániákon,legkésõbbok-
tóber26-ig.
Háztartásbólszármazóhulladék,szemét
nematemetõbevaló.KEGYELETSÉR-
TÉS!
Miserend:November1-énMindenszen-
tekünnepénazalpáritemplomban9:00,
azújfaluitemplomban11:00.November
2-án Halottak Napján az alpári temp-
lomban 9:00, az újfalui templomban
11:00.
Októberben a hétközi szentmisék elõtt
17:30-tól a Rózsafûzért imádkozzuk
templomainkban.

EgyházisorokKétkerékenróttákletiszteletüket

Október3-ánreggelkilencórakora
kecskeméti református iskola elõl in-
dultelazakiscsapat,amelykerékpár-
raltettemegaKecskemét-Aradközöt-
titávolságot.
Ahagyományokhozhívenezúttalis

tizenháromvégzõsgimnazistadiákve-
hetettrésztazona230kilométereske-
rékpártúrán, amelyen a Kecskemét és
Arad közötti távolságot tettékmeg.A
nyolcfiúvalésötlánnyalegyüttkere-
kezett három felnõtt is. A túra célja
nemmásvolt,minttisztelegniésemlé-

kezni azAradon kivégzettmagyar tá-
bornokokra.A diákok a 44-es fõúton
haladtak (kisbusz kísérettel) egészen
Kapásfaluig,ottletérveTiszaalpárfelé
vették az irányt.A településre beérve,
megtekintették a Templomdombot és
azonnanláthatóalpárirétet.Eztköve-
tõenmeglátogatták egykori tanárukat,
DunsztIstvántésfeleségét,Zsuzsané-
nit,akiknagyszeretetteléssokfinom-
sággal fogadtákõket.Az indulás elõtt
egyközös fotókészült akis csapatról
ésaDunsztházaspárról.



2012.október7.oldal

MagyarDiáksportNapjaaziskolában

Szeptember 21-én, pénteken nagy
izgalommalvártakicsiésnagy,hogyaz
Árpád-napot követõen ismét játékos,
sportos feladatokkal töltsék el a dél-
elõttöt. A Magyar Diáksport Napján
egy országos rendezvény keretében
kellett 120 percet mozogni és lefutni
2012métert.Iskolánkbanazalsótago-
zatosokat aerobic, pók-rák foci, Tra-
banthúzás,lábtornavárta.Szorgoshan-
gyákésToldkiatársadnevûjátékokat

játszhattak, szélviharba kerültek, pad
labirintusonküzdöttékátmagukat.
Afelsõsökzsinórlabdabajnokságon

vettekrészt,traktorthúztak,asztaliteni-
szeztek,zenésaerobikoztak.Azaerobic
koreográfiájáta7.bosztályosKalmár
Gréta,PappDóra,KõrösBarbaraésa
8.bosztályosBendeFanni,Grohóczki
TímeaésMezeiBiankaállítottaössze.
Alegnagyobbérdeklõdésatanárválo-
gatottésa8.aosztályáltalösszeállított

diákválogatott közötti kötélhúzást kí-
sérte,melynekmindháromfordulójáta
tanároknyerték.
Adéliharangszórainduló2012mé-

teresfutásonaziskolatanulói,pedagó-
gusai, és néhány lelkes szülõ bizonyí-
tottaállóképességét.Aprogramfõszer-
vezõi Ivicz Lázár, Polyák Albert és
EndreMihályvoltak.Afeladatoklebo-
nyolításában a tantestület tagjai nyúj-
tottaksegítségét.

Árpádéssportnapadiákönkormányzatszervezésével

Szeptember 19-én a TÁMOP -
program"Ahely,aholélünk"elneve-
zésû témahetének záró programjaként
került sorazÁrpád-éssportnapmeg-
tartásáraadiákönkormányzatszervezé-
sében.
Azalsótagozatosgyerekekéstaní-

tóikaTõserdõbentöltöttekelegyhan-
gulatosdélelõttöt.Reggelizgatottanin-
dultakavonathoz.ATõserdõbeérvea
tisztástól elindulvaazosztályok lelke-
sen keresték az erdei úton a
Tiszaalpárhoz kapcsolódó megfelelõ

színû zászlókat,
melybõl 5 darabot
kellett összegyûj-
teniük. Erõpróba-
ként kötélhúzás
következett. Han-
gosszurkolásmel-
lettmindenosztály
meg mu t a t h a t t a
erejét.MajdZalán
futását megidézve
saját zászlóért fu-
tottak. Ezután Ár-
pád fejedelem ké-

pétkellettpuzzle-bõlkirakniukésfel-
ragasztaniukazászlajukra.Anaplezá-
rásakéntmindenosztálykapottegykis
jutalmat.
Afelsõtagozatosokatkerékpártúrá-

val összekötött akadályverseny várta.
Az 5. és 6. évfolyamosok a Kántor-
partra,a7.és8.osztályosokaTiszához
bicikliztek. A feladatok mindkét kor-
csoportbanazonosakvoltak:történelmi
villámkérdések,memóriajátékmozgat-
ta meg az agysejteket. Kosárfonással
kapcsolatos képeket kellett párosítani

fogalmakkal,activityfeladványokvár-
ták az osztály tanulóit. Végül verset
kellettírnielõremegadottszavakkal.A
feladatokmindegyike kötõdött telepü-
lésünk történelméhez, hagyományai-
hoz,természetikincseihez.Ajómegol-
dásokért puzzle-darabkákat kapott
mindenosztály,amelyekbõlaz5.és6.
osztályosok honfoglalás kori férfi és
nõi viseletet, a 7. és 8. osztályosok a
zárdatemplom üvegablakát tudták ki-
rakni.Azelsõháromhelyezettmindkét
korcsoportban egy kupát kapott jutal-
mul ésminden osztály elismerõ okle-
vélbenrészesült.
Köszönetünket fejezzükkiaszülõi

munkaközösség tagjaiból kikerülõ se-
gítõszülõknek,akikazakadályverseny
állomásain irányították a feladatok
megoldásait, illetve, akik az osztályo-
katkísérték.Szinténköszönetilletmin-
den segítõ kollégát és osztályfõnököt.
Reméljük, mindenki jól érezte magát,
és jövõre hasonló lelkesedéssel látunk
nekiakövetkezõÁrpád-napkihívásai-
nak.Bondár Eni kõ és

Kalmárné Pa lás ti Mó ni ka
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Szeptember15-énazÁrpádFejede-
lemNyugdíjasKlubtagjaiközülötve-
nenKunszállásramentekkirándulni,az
ottani nyugdíjas klub meghívására.A
kunszállásiklubnagyszeretettelfogad-
taatiszaalpáricsoportot.
AIII.TörténelmiKun-SzállásFog-

lalás, Tésztafesztivál és Kunok Soka-
dalma keretén belül a Kunszállási
Nyugdíjas Klub megalakulásának 35.

évfordulóját ünnepelte, amit zászló-
szentelésselkötöttegybe.Egésznapos
színesprogramszórakoztatta avendé-
geket.Tszaalpárnyugdíjastánccsoport-
ja isgazdagítottaamûsorokat fellépé-
sével.Klubunk tagjai falunézéssel töl-
töttékadélelõttöt.HatvaniBélaóraki-
állítását is megnéztük, ahol több száz
óragyönyörködtetettbennünket.
Kovács Imre polgármester eredeti

kunöltözéket(harciruhát)vettmagára,
ésahíresmagyarbajuszékesítetteor-
cáját.AhelyiklubvezetõTóthnéMari-
ka, valamint a tagok süteményekkel,
pogácsával, pálinkával és likõrrel kí-
náltákavendégeket.Példamutatóven-
déglátásban volt részünk, egy napra
visszatért a régi híres vendéglátás,
amely a magyarokra volt jellemzõ.A
mûsorfénypontjaakunlovasbemutató
voltharciöltözetben.
Tiszaalpárnyugdíjastagjaitínycsik-

landozóillatokfogadták,FeketeFerenc
és Viglási Sándor szakácsmûvészete
várta a sátrunknál. A kukta szerepét
Juhászné és Feketéné töltötte be. Az
ebéd mindenkit kellemesen ellazított,
kávéztunk,beszélgettünkésélmények-
kelgazdagonjöttünkhazaabusszal.Ez
a piknik jellegû kirándulás egy ideig
feltöltötte a klubtagokat, Sajnáljuk,
hogymianyagilagnemtudunkmegen-
gedni magunknak hasonló rendez-
vényt.

Egyelégedettklubtag:
Bu sa Má ria

GödöllõnjártakaNyugdíjasBarátiKörtagjai
ANyugdíjasBarátiKörszeptember

22-énkirándulástszervezettGödöllõre,
akirályivárosba.Elsõkéntavárosimú-
zeumba vezetett utunk, ahol a
GrassalkovichAntaláltalépíttetettba-
rokképületbenmegtekintettükaváros
helytörténeti,képzõ-ésiparmûvészeti,
természetrajziésvadásztörténetikiállí-
tását.Különlegesélménytjelentettlát-
ni Magyarország egyetlen cserkészki-
állítását, amely 1910-tõl napjainkig
mutatja be a cserkészet meghatározó
eseményeit,atáboriéletjellemzõit,cí-
meket, jelvényeket, a mozgalomról
megjelent könyveket. Itt található
Sinkovits Imre színészóriás cserkész
igazolványa is. Megnéztük a Blaha
Lujza életérõl, munkásságáról szóló
idõszakikiállításiis,aholrácsodálkoz-
hattunk a színésznõ legyezõjére, me-
lyetLotzKárolyfestett,éskorabelihí-
resemberekláttákelkézjegyükkel.
EztkövetõenelsétáltunkMagyaror-

szág legnagyobb barokk mûemlék-
együtteséhez, aGrassalkovich kastély-
hoz,vagymásnévenaKirályikastély-
hoz.AkettõsUalakú,hatalmasparkkal

rendelkezõ kastély nyolc szárnyában a
reprezentatív királyi, fõhercegi lakosz-
tályokmellettkastélytemplom,színház
és32pazarulberendezettszobalátható,
aparkbanpedig lovarda, fürdõéspál-
maház. Az 1867-es kiegyezés után a
magyar állammegvásárolta a kastélyt,
éskoronázásiajándékuladtaFerencJó-
zsefnekésErzsébetkirálynénak.Külö-
nösenErzsébet(Sisi)szeretteGödöllõt,
aholotthonéreztemagát,ésszámáraa
szabadság jelképe lett. Szívesen lova-
goltésvadászottagödöllõierdõkben.A
helybéliek már életében legendákat
szõttekszeretettkirálynéjukköré,majd
tragikushalálautánazországelsõem-
lékparkjátépítettékmegtiszteletére,az
Erzsébetparkot.Ittláthatóa2,5mma-
gas, Róna József által készített Erzsé-
bet-szoborésamögöttemagasodószik-
lahalom, melyet 63 megye földjébõl
emeltekszinténakirálynétiszteletére.
Akastélykáprázatospompájátólel-

varázsolva továbbfolytattukutunkata
vasútállomáshoz,aholakirályiidõszak
egyiklegszebbemléketalálható,aKi-
rályiváróterem.Aneoreneszánszstílu-

súépületet1882-benadtákát.AII.vi-
lágháború és az azt követõ idõszak
rombolása után 2011-ben felújították,
ésmamárújraarégipompájábanláto-
gatható,mintmúzeum.
Ezután a Gödöllõhöz tartozó

Máriabesnyõreutaztunk.Azottlátható
kegytemplomot Grassalkovich Antal
harmadik felesége javaslatára kezdték
elépíteni.Azépítkezéssoránegyele-
fántcsontbólfaragott11centiméterma-
gas Szûz Mária-szobrocskát találtak,
melyet briliánsokkal díszített ezüst-
szekrényben a templom fõoltárára he-
lyeztek.MaaMária-kegyhelyekegyik
jelentõsállomása,zarándokhely.2008-
banXVI.Benedekpápabazilikacímet
ajándékozottatemplomnak.
Történelmi,kultúrtörténeti"kaland-

túránk"végéreérvehazaindultunk.Út-
közben Tápiószõlõsön finom babgu-
lyásvacsoravártacsapatunkat.Jóllak-
va, elfáradva, de sok szép élménnyel
gazdagodva érkeztünk haza szeretett
kis falunkba a késõ esti órákban.Kö-
szönet a klub vezetõjének,Kiss Imré-
nek.Sántháné Bu gyi Gi zel la

KlubkirándulásKunszállásra
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Azaradivértanúkraemlékeztek
A magyar zászló mellett a fekete

zászlót iselhelyeztékoktóber6-ánaz
Árpád tériPetõfi szobornál aközségi
ünnepség alkalmával. Az Aradon
1849-ben ezen a napon kivégzett ti-
zenhárom tábornok emlékére, többek
közöttígyisemlékezettTiszaalpár.
A Himnusz elhangzása után

VancsuraIstvánlépettamikrofonelé.
Apolgármesterazzalkezdtebeszédét,
hogyazértaPetõfiszobornáltartjákaz
ünnepséget, mert Tiszaalpáron még
nincsazaradivértanuknakméltóem-
lékmûve.Bizodalmát fejezteki,hogy
az elkövetkezendõ évben,már egyúj
emlékmûnél, az áldozatok emlékére
állított oszlopoknál lehet majd emlé-
kezni.Beszédébenhangsúlyozta,hogy
1849.október6-ánnemazosztrákön-
kényelõttkényszerülttérdreamagyar,
hanemaszabadságharcleverésérebe-
hívottorosztúlerõelõtt.Atizenhárom
kivégzettmagasrangúkatonatisztkö-
zül hatan nem magyar származásúak
voltak,mégisamagyarügyért,ama-

gyar függetlenségért, a magyar sza-
badságérthaltakmeg.Megértették az
1848-asszabadságharceszmeiségétés
vállaltákisazt.-Kegyeletteltartozunk
nekik, az emberi nagyságuk legyen
példakép fiataljaink elõtt - mondta
VancsuraIstván.
Az ünnepi mûsorban közremûkö-

dött aBársonyMihályNépdalkör, az
Árpád FejedelemÁltalános Iskola és
Könyvtárdiákjai,HatvanyiFerenc,és
DósaLászló.Azönkormányzat, a ci-
vilszervezetekésapártokkoszorúthe-
lyeztekelaPetõfiszobormellett,majd
pedig mécseseket gyújtottak a vérta-
núkemlékére.

Hetedikestanulókvezettékatárlatot

Tiszaalpár már tizenegyedik alka-
lommal vett részt idén az Örök-
ségvédelmiNapokon.Szeptember15-
én és 16-án a kulturális örökségünk
megismerését szolgáló országos
eseménysorozat alkalmából a szoká-
sostól eltérõen jóval többen keresték
fel a községben a helytörténeti és
helyrajzi kiállítóhelyeket, amelyeket

érdemes megmutatni a közelrõl és
távolról érkezõknek egyaránt. Ezúttal
háromhelyszíntmutattakbeazérdek-
lõdõknek az általános iskola hagy-
ományõrzõ és honismereti sza-
kkörénekhetedikévfolyamostagjai.
Ott jártunkkor a skanzenben

CzinegeGréta ésSchindlerKitti tan-
ulókvártákésfogadtákalátogatókat,

hogymegismertessék õket azÁrpád-
kori falu életével, építkezési szoká-
saival.Avesszõéskosárfonókiállítá-
son Kiss Vivien és Nemes Dorina
adtaktájékoztatástakiállításonlátható
termékekrõl, eszközökrõl. A
helytörténeti gyûjteményben Papp
Dóra, Ballabás Viktória és Fekecs
Nikolett készültek fel a település
történetébõl, a környezõ élõvilágból.
Mint elmondták, Tiszaalpár és
környéke fõleg vízimadarakban
gazdag.Agyûjteménybebetérõkezen
a helyszínenmegismerkedhettekmég
Kádár Lajos népi írómunkásságával,
valamintláthattakarómaikorbólszár-
mazószarmataleleteketis,amelyekaz
1975-ben végzett ásatások során
kerültekelõatelepülésterületén.
A diákokat Kõvágóné Kálmán

Kláratanárnõkészítettefeléstanította
meg arra, hogyan kell a kiállításon
kalauzolni a vendégeket, illetve
hogyan kell bemutatni értékeinket a
távolrólérkezõknek.
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Zöldülõiskolaudvar
ACetelemZöldsuli2012pályáza-

tán500.000,-Ft-otnyertazÁrpádFe-
jedelemÁltalános IskolaésKönyvtár
játszóudvar "zöldítésére".A pályázat-
banmeghatározott fa-éscserjefajtákat
lehetetttelepíteni,ígykocsányostölgy,
mezei juhar, fagyal és sóskaborbolya
csemeték kerültek a földbe.A szülõk
általmármegépítettpavilonkörnyéke
sportfüves környezetet kap a szabad-
baneltöltendõórákhoz,játékokhoz.A
tereprendezés folyamatos, melyben
nagysegítségetnyújtanakatanulókés
szülõk mellett a közmunkások Vajda
Mártairányításával-mondtaeldr.Ha-
lászMátyásné,apályázatértfelelõsta-
nár.

Sport,játékésfinomságokegyhelyen

AzországosKönyvtáriNapokren-
dezvényeihezcsatlakozvaa tiszaalpári
könyvtárbanoktóberelsõhetébentöbb
program is várta az érdeklõdõket. A
hagyományos"megbocsátáshete"ésaz
ingyenes internethasználat mellett
igyekeztünk olyan változatos progra-
mokat biztosítani, amelyeket az idõ-
sebb és az ifjabb korosztály egyaránt

látogathat. Október 5-én "Vasember
vasakarattal" címmel Szentirmay Ta-
mástartottelõadástahosszútávútriat-
lonról(ironman:3,8kmúszás,180km
kerékpár, 42,2 km futás), amely az
egyik legnagyobb kitartást igénylõ
sportág,ésamelynektávjaiteddigmár
19 alkalommal teljesítette. Szombaton
társasjátékklubvártaazérdeklõdõket,
vasárnap pedig a befõttek versenyére
kerültsor.
Abefõttek,házilekvárok,dzsemek,

ízekmegmérettetéséreelsõsorbanházi-
asszonyoknevezésétvártuk,demegle-
petésreegyférfiversenyzõisakadt,aki
saját készítésû szilvalekvárjával indult
aversenyen.Akülönbözõnyáriésõszi
gyümölcsökbõl készült finomságokat
nemcsakízükszerintértékeltékabírák,
hanem kóstoláskor figyeltek a befõtt
(lekvár) állagára, illatára, kinézetére,
de a befõttesüveg lefedési módja is
pontot ért. A zsûri három tagja:
MarsánéPálinkásÉva,BársonyIstván
ésBerkesSándor lelkiismeretesen vé-
gigkóstoltamind a 26üveg csemegét,

ésnagyegyetértésbenhoztamegdön-
tését.
Elsõhelyezettlettmaximálispontot

elérveUjváriSándornékörtebefõttje,a
második helyet Kiss Imréné szerezte
megõszibarackbefõttjével.Aharmadik
helyen ketten osztoztak: Gulyás
Andrásné a sárgabaracklekvárjával és
BartókMargitmeggybefõttjével,ame-
lyeket-azelõzõekhezhasonlóan-kü-
lönlegesen ízletesnek találtak a zsûri-
tagok.Kétkülöndíjiskiosztásrakerült,
ezeket Vörösné Fazekas Katalin sza-
mócadzsemje és Valentin-Bodor Zsu-
zsanna kuriózumnak számító csok-
ilekvárjakaptameg.
A díjazottak mellett minden részt-

vevõ emléklapot kapott, hiszen vala-
mennyibefõtt,lekvárésdzsemnagyon
ízletesvolt,hozzáértõkezekmunkáját
tükrözte.
Köszönjükaprogramjainkrésztve-

võinek,hogyérdeklõdésükkelésmun-
kájuk "gyümölcsével" hozzájárultak a
rendezvényeinksikeréhez.

Sztakó Il di kó könyv tá ros

FALUVÉDÕHÍREK
Köszönetetmondunkazoknakatiszteltpolgároknak,akikaTiszaalpáriFaluvédõ-ésSzépítõEgyesületrészéreajánlották
fel a 2011. évi adójuk 1%-át 96.177 forintot.Az õszi közgyûlésen határozzukmeg felhasználását, amit a következõ
TiszaalpáriHírmondóbanfogunkközölni.Településfásítása,pótlására,kétnyáripalántákvásárlásáraszeretnénkfordítani.

Vezetõség
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Huszonötévesosztálytalálkozó

Szeptember29-énosztálytalálkozó-
nakadotthelytaTiszatájvendéglõ.Az
1987-benvégzett8.aés8.bosztályvolt
tanulói negyed század után újra talál-
koztak.Azösszejövetelen jelenvolt a
két volt osztályfõnök, Tóth Gyula és
MarótiPál is, akikavoltnyolcadikos

osztálynaplókkal érkeztek, szerezve
ezzelsokkellemespillanatotazegyko-
ri diákoknak. A beszélgetések során
felelevenedtek a régi, kellemes emlé-
kek. Felnõtt fejjel természetesenmás-
kéntemlékeztekvisszaaziskolaiévek-
recsínytevésekre.

RendõrségiKözlemény
Tiszteltlakosság!

Szeptemberhónapbanazalábbiva-
gyonellenibûncselekményelkövetése
miatt indított eljárást aKiskunfélegy-
háziRendõrkapitányság:

2012.09.13 napon 23:00 óra és
2012.09.14. napon 05:00 óra közötti
idõbenismeretlenszemélyegyCsong-
rádútiKörzetbenfekvõtanyáhoztar-
tozónyitottszínbõleltulajdonítottkü-
lönbözõ szerszámgépeket. A bûncse-
lekménnyelokozottkár:400.000Ft.

Hálásszívvelmondunk
köszönetetmindazoknak,

akikédesanyánk

HegedûsJánosné
temetésénrésztvettek,

sírjáravirágot,
koszorúthelyeztek
mélyfájdalmunkban
velünkegyüttéreztek.

A gyászoló család
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Lakitelekenrangadótnyertafelnõttcsapat

Nyolc forduló elteltével a hatodik
helyenállazASEamegyeiII.osztályú
labdarúgóbajnokságÉszakicsoportjá-
ban.Anyolcadikfordulóbananagyri-
vális,aLakitelekellensikerültahárom
pontotbegyûjteni.Ennyireazonbanne
szaladjunkmégelõre.Nézzükmitját-
szottak a fiúk az ötödik fordulótól a
nyolcadikig. Ezúttal is Kádár Tibor
edzõértékeliamérkõzéseket.
Azötödik fordulóbana listavezetõ

Kecel csapatát fogadtuk. A találkozó
elõttegyórávaltudtammegazt,hogy
nem tud jönni a Kovács Jósti és a
Nagy-GálRobi,úgyhogyirányítónél-
kül játszottunk. Baranyit próbáltam
visszavinni a középpályára, de az a
mérkõzésnemazõmeccsevolt.Ígyis
partibanvoltunkaKecellel,merta80.
percigvezettünk1-0-ra,utánaazonban
kaptunk két gólt. Mi sajnos elfárad-
tunk,akeceliekjobbanbírtákamecs-
cset. Azt is el kell mondanom, hogy
tartalékosan álltunk fel. Ha Kovács
Jósti, vagy a Nagy-Gál Robi ott lett
volna,akkorbiztosannyertünkisvol-
na. Igazából nem szégyen, hogy alul
maradtunk,demeglehetettvolnaaza
meccsis.Aztiselkellismerni,hogya
keceleik nagyon jók, nem véletlenül
állnakatabellaélén.Tiszaalpár-Kecel
1-2(0-0).Ifjúságieredmény:0-1.
A hatodik fordulóban Pálmonos-

toráramentünk.Amérkõzéselõttaláír-
tamvolnaazegypontot,sõtígyutólag
is.Az elsõ fél órát a pálmonostoriak
mindigmegnyomják.Készültünkiser-
re, de a 4. percben kaptunk egy gólt,

óriásivédelmihibából.A20-25.perc-
benátvettükamérkõzésirányítását.A
Pálmonostora elfáradt és onnantól
kezdvealakultakkiahelyzeteink.Na-
gyonjóljátszottaBorsi,Baranyi,Ko-
vács hármas, megforgatták a hazaiak
védelmét, hátul pedig Hekkel Zsolti
egyben tartotta a társaságot. Sikerült
egyenlíteni, majd pedig rúgtunk két
kapufát is.A 90. percben ismét veze-
téstszerzettaPálmonostora.Egybírói
tévedéstkövetõen-abedobástnemne-
künk ítélt a játékvezetõ - szerezték
meg ismét a vezetést. Szerencsére
azonnalsikerültegyenlítenünk.Azthi-
szem,hogyigazságoseredményszüle-
tett. Úgy gondolom, hogy
Pálmonostorán jó is az egy pont.
Pálmonostora-Tiszaalpár2-2(1-0). If-
júságieredmény.2-5.
A hetedik fordulóban a Városföld

jött hozzánk. Eléggé védekezõ csapa-
tot küldtem a pályára. Baranyi nem
kezdõ volt, a kispadon foglalt helyet,
csakamásodikfélidõbencseréltembe.
Addig azonbanmár vezettünk 1-0-ra,
egyjóVárosföldellen.Akikláttákata-
lálkozót,azokmindaztmondták,hogy
nagyonjómeccsvolt,amegyeiI.osz-
tályúszintetismegütötte.Avendégek
irányítottak,miviszontakontrákraáll-
tunkrá.Borsiszenzációsnapotfogott
ki, mind a két gól neki köszönhetõ.
Igazábólõdöntötteelamérkõzést.Na-
gyon jólmozgottmellette a középpá-
lyán Nagy-Gál. A két szélsõ játékos
KissAndorésFábiánZsoltpedigerõn
felül teljesített, nagyon jól fociztak.

Azona találkozónazegészcsapat jól
játszott. Tiszaalpár-Városföld 2-0 (1-
0).Ifjúságieredmény:2-1.
AnyolcadikfordulóbanLakitelekre

utaztunk.Megmondomõszintén,hogy
a három pont megszerzését tûztük ki
célul,deadöntetlennekisörültemvol-
na.Szerencséresikerültkivédekeznia
mérkõzést, megérdemeltük a három
pontot. Mindenki akart, küzdött, haj-
tott.Mindjártatalálkozóelejénegyha-
talmasgóllalvezetéstszereztünk.Ko-
vácsJóstiremekültaláltaelalabdát.A
mérkõzés megkezdése elõtt arról be-
széltünk,hogyjólennehamargóltsze-
rezni és akkor játszhatnánk azt, amit
elterveztem.Beállunkvédekezni,Bor-
si elõl marad a Kovács Jósti pedig
szervez.MivelNagy-Gáljobbanvéde-
kezik,mintBaranyi,Dagi ezúttal is a
kispadon foglalt helyet.Nemakartam
azt,hogymindenkezdõjátékostbete-
szekmárazelsõ félidõben,mertattól
tartottam, hogy akkor elmegymajd a
Lakitelek.Amásodikfélidõbenlehetõ-
séget biztosítottamBaranyinak és ek-
kor átálltunk a kétcsatáros játékra.A
végénpróbáltunkvolnakontrákra ját-
szani,desajnosnemtudtukmegtartani
a labdákat. Hozzá kell tennem azt is,
hogynagyon támadott ahazai csapat,
deszerencsérenemtudtakgóltlõni.A
találkozón mindenki játékával elége-
dett voltam. Senkit sem emelnék ki,
mertacsapatgyõzött.Hailyenkorle-
hetek elégedetlen, akkor csak annyit
mondanék,hogyakontrajátékunkle-
hetett volna hatékonyabb. Igaz Borsit
nagyonfogták,nemhagytákszintele-
vegõhöz sem jutni. Amikor Baranyi
bejött, azért kicsitmegkavartuk a vé-
delmüket.Maradtunkabeállunkvéde-
kezni és kontrázunk variációnál, sze-
rencsérebejöttésnyertünk.Lakitelek-
Tiszaalpár 0-1 (0-1). Ifjúsági ered-
mény:2-0.
A megyei III. osztály Északi cso-

portjában szereplõ második csapat
eredményei: Tiszaug KTE-Tiszaalpár
II 3-0 (0-0). Tiszaalpár II-
Szabadszállás 1-1 (1-1). Ballószögi
Vállalkozók-Tiszaalpár II 8-0 (3-0).
TiszaalpárII-HelvéciaiVállalkozók3-
2(1-1).
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NÕI-,FÉRFI-,GYERMEKFODRÁSZAT:
Alkalmi,divatoséshagyományosfrizurák,kontykészítés,

dauer,festés,melírozás.Tel:06-20/5666647

KOZMETIKA
Teljeskörûbõrápolásmindenkorosztálynak,fiatalító-,
tisztítókezelések,A.H.A.-kúra,nappaliésalkalmi

sminkkészítés,gyantázás.

ÁLLÓSZOLI
Biztonságosbarnulás,D-vitamintermelés,télidepresszióellen.

INFRASZAUNA
Egészségfenntartása,testésalélekrelaxálása.

NAPSZAUNA
Természetesnapsugárzástsugárzóhõ,felgyorsítjaaz

oxigéncserét,javítjaavérkeringést,erõteljesméregtelenítés
sejtszinten.Tel:06-20/4308608

AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ!!!
Szeretettelvárjukaszépülniéspihenni

vágyórégiésújvendégeinket!

Minden, ami szépséggel kapcsolatos,
egy helyen…!

ÚJSZOLGÁLTATÁSAINK:
MASSZÁZS

Marcsi:06-70/4216031
Fogyasztómasszázs (50perc):10kezeléssel10kg-tólszabadulhat
meg,kellõdiétasegítségével.
Mellfeszesítõ masszázs (60 perc): 10 alkalmas, akár 2 mérettel
megnagyobbodikamell,feszesebbé,rugalmasabbáválik.
Teljes test masszázs (90 perc): Felfrissül a test, a meghúzódott
izmokfelfrissülnek,rugalmassáválnak.
Hátmasszázs:A40percesmasszázsfellazítjaahátizmait.
Mézeshátmasszázs(40perc):Fellazulnakaletapadtizmok,ager-
incbántalmakra,meszesedésekrejóhatássalvan.
Talpmasszázs(40perc):Atalpizmaitfelfrissíti,fájdalommentessé
teszi.
Arcmasszázs(30perc):Széppéésfrissévarázsoljaazarcot.

AKCIÓ!
November30.-ig10.-ikalkalomután1ajándékmasszázstkap!

MÛKÖRÖM,MANIKÛR
Natasa:06-20/5962202

Manikûr:Klasszikusésfranciamanikûr,illetvejapánmanikûr,
amiméhviasszaltápláljaasajátkörmöt,ésvisszaadjatermészetes

fényét.
Mûköröm:Többféleforma,színésdíszítésalkalmakra,vagya

mindennapokra.
Géllakk:tartóslakkozás,melyakár5-6hétigispattogzásmentes,

éserõsítiasajátkörmöt.
Paraffinoskézápolás:Akiszáradt,repedezett,érzékenybõrt

mélyentáplálja,éspuhítja.
AKCIÓ!

Október27.-ig15%kedvezménymindenszolgáltatásra!

Szolgáltatásaink:
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Aprók

*Tiszaalpáron72négyzetméteres,gázfûtéses,összkom-
fortos, családi ház eladó. Érdeklõdni: 06-30/4866-912,
06-30/5405-280.
*Babakocsihordozóvaleladó.Irányár:12.000forint.Ér-
deklõdni:06-30/4866-912.
*Ház eladó Bercsényi u. 6. számon. Érdeklõdni: Tán-
csicsu.17.alatt.
*ANGOLoktatás,korrepetálás,házhozmegyek.Jelent-
kezés:sargadinnye@hotmail.com.
* Eladó jó állapotban lévõ porszívó. Érdeklõdni: 06-
30/853-7833.
*Olcsón eladónagyméretû vas hurkatöltõ.Érdeklõdni:
421-735,Dobóu.2.
*ÚjrakinyitottakapuitazErikafodrászat.Bejelentkezés:
06-30/213-6088-astelefonszámon.Mindenkitszeretettel
várok:GöblyösErika.
*Kisebblakástkeresekmegvételre,részletfizetésilehe-
tõséggel,maximum20ezerforint/hó.Telefon06-20/210-
4425.
*Tiszaalpáronapostáhozközel,konvektorosgázfûtésû
családiházeladó.Érdeklõdni:30/307-8447.
*Tiszaalpáron3600négyzetméter területtel, villannyal,
gémeskúttal, ellátott tanya eladó. Telefon: 06-30/549-
7373.

Akik házasságot kötöttek: Magyar János és Ádám
Ramóna,KovácsSándorésOroszBrigitta.

Akiketnagyonvártunk: AjtaiJuniorDominik(anyja
neve:AjtaiAnna),KallaiViktória(TóthMária),Balá-
zsiGéza(AlmásiSzabóTímea),FricskaLili(Malitsek
Márta).

Akitelveszítettünk: SzabóFerenc(1963).

Anyakönyvihírek

KÖZÉRDEKÛTELEFONSZÁMOK

Polgármesterihivatal:424-133,424-098
ÁrpádMûvelõdésiHáz:424-106
Teleház:598-853
Orvosiügyelet:06-76/441-435
TûzoltóságKiskunfélegyháza.463-444
RendõrségKiskunfélegyháza:06-76-562-200
Körzetimegbízottak:
NémethSándor06/20/539-6690
TörökRoland06/20/539-6658
ZsibritaÁdám06/20/226-8282
BorisFerencközterületfelügyelõ:06-20/342-0268
Könyvtár:598-816
KaczibaSándorpolgárõrelnök06/20-433-3911
PopperJózsefpolgárõr(mindenhónap1-15-ig)06/30/267-8287
NovákLajospolgárõr(mindenhónap16-31-ig)06/30/9049-363

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
TiszaalpárNagyközségÖnkormányzatKépviselõtestületéneklapja

Megjelenikmindenhónapmásodikhétvégéjén.
Felelõskiadó:MarótiPál

Felelõsszerkesztõ:SzentirmayTamás
Aszerkesztõtelefonszáma:06-30/9687-194

E-mailcím:szytaironman@t-online.hualparbibl@gmail.com
Cikkek,hirdetésekleadásihatáridejemindenhónap7-e.

TiszaalpáriHírmondómegtalálhatóa
www.tiszaalpar.huhonlapon.

KészültKécskeNyomdaKft.TiszakécskeF.v.:TóthGéza
B/PHF/909/Ba/92

Minden100FtBt.Boltja

Üzletünkmegtalálható:
6066Tiszaalpár,Alkotmányu.19.
bejárataBercsényiutcafelõl.

Kínálatunkból:
háztartásimûanyagáru,illatszer,élelmiszer,
üvegáru,papír,játék,bizsu,sokapróság.

Folyamatosanmegújuló,
szezonálisárukészlettelvárjuk

kedvesvásárlóinkat.

ÜZLETÜNKNYITVATARTÁSA:
hétfõtõl-péntekig:8.00-12.00

13.00-17.00óráig,
szombaton:8.00-12.00órá�ig.

Tel/Fax:76/424-504.
Mobil:06-20/4789-008


