
Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

Bár a ta ní tás jú ni us 13-án már be fe -
je zõ dött az ál ta lá nos  is ko lá ban, hi va ta -
lo san csak jú ni us 22-én a bal la gás sal ért
vé get a tan év. Ek kor je len tet te be Gyõ ri
Istvánné in téz mény ve ze tõ, hogy a
2012/2013-as tan évet be zár ja. Lett is
nagy öröm, uj jon gás a di á kok kö zött.

Az el múlt tan év ben két nyol ca dik
osz tály tag jai bú csúz tak el ta ná ra ik tól,
tár sa ik tól és az is ko lá tól. Az egyik osz -
tály nak dr. Ha lász Mátyásné, a má sik -
nak Bondár Eni kõ volt az osz tály fõ nö -

ke. A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en
ez út tal is az is ko la ud va rán bo nyo lí tot -
ták le az ün nep sé get. A je len lé võ ket
Gyõ ri Istvánné kö szön töt te. El mond ta,
hogy nagy utat tet tek meg a tan év kez -
de te óta. El ér ke zett a szám adás, a bi zo -
nyít vány osz tás ide je, ami az egész éves
mun kát mér leg re te szi. Ilyen kor a ta ná -
rok is el gon dol kod nak azon, ho gyan
tel je sí tet tek a gye rek kel kö zö sen, mit
tet tek jól, vagy ros  szul a tan év ben. A
2012/2013-as tan év ben ti zen nyolc osz -

tály ban 374 ta nu ló járt az is ko lá ba. Há -
rom nap kö zis és két ta nu ló szo bát mû -
köd tet tek. A na pi ok ta tó-ne ve lõ mun kát
har minc egy pe da gó gus lát ta el. Szí nes
prog ra mok ban, vál to za tos ren dez vé -
nyek ben, szín vo na las ver se nyek ben
gaz dag évet zár tak. A ta nu lók szá mos
ver se nyen bi zo nyí tot ták tu dá su kat. Az
in téz mény ve ze tõ je fel so rol ta azo kat az
ese mé nye ket, amit az el múlt tan év ben
szer vez tek, ren dez tek. 

(Folytatása4.oldalon)
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Horti Sán dor nem vál lal ja to vább
a nép dal kör ve ze té sét

Az el múlt ha vi szá munk ban A tes tü -
le ti ülés rõl je lent jük cí mû anya gunk ban
hírt ad tunk ar ról, hogy Horti Sán dor nak
a nép dal kör ve ze tõ jé nek a tisz te let dí ját
le csök ken tet te a kép vi se lõ-tes tü let, õ

azon ban ezt nem fo gad ta el. Sa nyi bá csi
kér te azt, hogy el mond has sa a vé le mé -
nyét és is mer jék meg azt is a Hír mon dó
ol va sói.

(Folytatása4.oldalon)

A tar ta lom ból:
• Tes tü le ti ülés rõl je lent jük • Bal la -
gás sal fe je zõ dött be a tan év • In dul -
hat a ki vi te le zés • A mun ka mel lett
ját sza nak is • Köz biz ton sá gi nap a
gye re ke kért • Sok bol dog név na pot •
A ki tû zött célt tel je sí tet ték • Gye re -
kek ver se nyez tek hal fo gás ban



A tár su lás ké ré se el len
sza vaz tak

Le het, hogy más ön kor mány zat ok
ha rag ját is ki vált ja az a tiszaalpári dön -
tés, amely a Ho mok hát sá gi Re gi o ná lis
Hul la dék gaz dál ko dá si Ön kor mány za ti
Tár su lás meg ál la po dás nak a 2. szá mú
mó do sí tá sa tár gyá ban tör tént. A tár su -
lás 82 ön kor mány zat ös  sze fo gá sá val
ala kult 2011 au gusz tu sá ban. A cél az
volt, hogy te le pü lé si szi lárd hul la dék
me cha ni kai-bi o ló gi ai sta bi li zá lá sá ra
szol gá ló rend szert ala kít sa nak ki. A tör -
vény sze rint a 2013. ja nu ár 1. elõtt
meg kö tött ön kor mány za ti tár su lá si
meg ál la po dá so kat a kép vi se lõ-tes tü le -
tek nek felül kell vizs gál ni uk és a tör -
vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en
mó do sí ta ni szük sé ges 2013. jú ni us 30-
ig. A Tár su lá si Ta nács a meg ál la po dás
mó do sí tá sát tár gyal ta és el fo ga dás ra ja -
va sol ta a kép vi se lõ-tes tü let nek. Az ülé -
sen el hang zott, vé gig kell gon dol ni azt,
hogy mi lyen más al ter na tí vák van nak,
de azt is, hogy amen  nyi ben nem fo gad -
ják el, ak kor ki vív ják a töb bi ön kor -
mány zat ha rag ját. En nek el le né re a
kép vi se lõk nem mel sza vaz tak. An nak
vi szont utá na fog nak jár ni, hogy a dön -
tés után mi lyen hát rá nya szár ma zik
majd az ön kor mány zat nak.

Fel mé rik az igé nye ket
A 2007-ben ala pí tott Kis kun fél egy -

há zi Több cé lú Kis tér sé gi Ön kor mány -
za ti Tár su lás 2013. jú ni us 30-án jog -
utód  nél kül meg szûnt. A tár su lás alap -
ján Tiszaalpár Kis kun fél egy há zá val
kö zö sen Mikrokörzeti Tár su lást kö tött
a szo ci á lis igaz ga tás és szo ci á lis el lá tá -
sok kal kap cso lat ban. A fel adat el lá tás
eb ben a for má ban Tiszaalpár ré szé re
ki elé gí tõ volt. Van azon ban olyan in -
for má ció, mely sze rint ezt az alap el lá -
tá si for mát sen ki sem vet te igény be.
Más in for má ció sze rint vi szont igény be
ven nék. A tes tü le ti dön tés ér tel mé ben
fel mé rik az igé nye ket, ami hos  szabb
idõt vesz igény be.  Ad dig az együtt mû -
kö dést fenn tart ják Kis kun fél egy há zá -
val, és az el ké szült fel mé rés ered mé -
nyé tõl te szik füg gõ vé a meg ál la po dás
eset le ges meg szün te té sét.

Be szél jék meg a
prob lé má kat

A kor mány hi va tal hoz for dult Aj tai
Elemérné a Ci gány Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat el nö ke. Azt sé rel mez te, hogy
az ön kor mány zat nem biz to sít meg fe le -
lõ he lyi sé get a CNÖ ré szé re. Áp ri lis 30-
ig nem volt gond, de a ki je lölt he lyi ség,
a pol gár mes te ri hi va tal kis tár gya ló já nak
a funk ci ó ja meg vál to zott, így ott nem
tud tak to vább dol goz ni. Az ön kor mány -
zat ar ról is dön tött, hogy lap to pot biz to -
sít szá muk ra, de azt nem kap ták meg. A
köz ér de kû be je len tés alap ján a kor -
mány hi va tal úgy dön tött, hogy a kép vi -
se lõ-tes tü let nek to vább ra is biz to sí ta ni
kell a nem ze ti sé gi ön kor mány zat mû kö -
dé sé nek tár gyi és sze mé lyi fel tét ele it. A
tes tü le ti ülé sen el hang zott az, hogy a
CNÖ el nö ke az elõtt for dult a kor mány -
hi va tal hoz, mi e lõtt a kép vi se lõ-tes tü let
el fo gad ta vol na a meg ál la po dást. Hoz -
zá tet ték még, hogy min den év ben felül
kell vizs gál ni az együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást. A pol gár mes ter és a CNÖ el -
nö ke pe dig ül je nek le és be szél jék meg
a prob lé má kat.

Pejtsik Bé lá ról ne vez ték
el a könyv tárt

Az el múlt év de cem ber 1-jé ig az ál -
ta lá nos is ko la szer ve ze ti egy sé ge volt a
könyv tár. Ezt kö ve tõ en azon ban a jo gi
hely ze te meg vál to zott és az ön kor -
mány zat szak fel ada ta ként mû kö dött to -
vább. A je len le gi hely zet ben azon ban
nincs ne ve, ala pí tó ok ira ta, ezért a jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint a
nyíivános könyv tá ri jegy zék bõl tör lés -
re ke rül. En nek kö vet kez té ben el esik az
ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás tól, va la -
mint a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás rend -
sze ré nek mû köd te té sét és fej lesz té sét
se gí tõ köz pon ti szol gál ta tá sok tól. A
prob lé mát az ol da ná meg, ha a könyv -
tár ne ve az in téz mény név ben meg je len -
ne és önál ló költ ség ve té si in téz mény -
ként mû köd ne. A könyv tár ne vé re két
ja vas lat is ér ke zett a tes tü le ti ta gok tól.
Az egyik Pejtsik Bé la ko ráb bi is ko la -
igaz ga tó ról, a má sik pe dig Ká dár La jos
né pi író ról ja va sol ta el ne vez ni a könyv -
tá rat. A kép vi se lõk több sé ge az el sõ va -

ri á ci ót ta lál ta jobb nak, így az el kö vet -
ke zen dõ idõ ben Pejtsik Bé la Nagy köz -
sé gi és Is ko lai Könyv tár ként fog to -
vább mû köd ni az in téz mény. Az in téz -
mény ve ze tõi mun ka kör re pá lyá za tot ír -
nak ki. Ad dig a je len le gi könyv tá ros ok
egyi ke meg bí zott ve ze tõ ként lát ja el a
fel ada tot.

Dí jaz zák a tu risz ti ka
ve ze tõt

Eb ben az év ben fo lya ma to san prob lé -
mát je len tett a tu risz ti kai ve ze tõ vel
kap cso la tos kér dés kör. Ko ráb ban  a tu -
risz ti kai fel ada to kat Aj tai Elemérné lát -
ta el tár sa dal mi mun ká ban, ki vé ve a
dán de le gá ció fo ga dá sát és tu risz ti kai
ve ze té sét. A tes tü let úgy ha tá ro zott,
hogy a tu risz ti kai ve ze té sért Aj tai
Elemérné al kal man ként brut tó öt ezer
fo rint dí ja zás ban ré sze sül jön. Egyút tal
a tes tü let dön tött ar ról is, hogy min den
cso port  brut tó hat ezer fo rin tot fi zes sen
be az ön kor mány zat szám lá já ra az ide -
gen ve ze té sért

Szür ke szí nû lesz a
szenny víz tisz tí tó

Ér de kes do log ban is dön te nie kel -
lett a kép vi se lõ-tes tü let nek. A szenny -
víz tisz tí tó te lep ki vi te le zõ jé nek épí té si
en ge dé lye zé si do ku men tu má hoz
ugyan is a tes tü let nek el kel lett dön te nie
azt, hogy mi lyen le gyen az épü let kül sõ
bur ko la tá nak a szí ne. A ja vas lat sze rint
a lá ba zat kö zép szür ke, a fa lak vi lá gos -
szür kék, az ab la kok fe hé rek, a te tõ és
az aj tó sö tét szür ke ár nya la tú ak len né -
nek.  A kö zép sõ ki emel ke dõ épü let szí -
ne bar na, hogy meg tör je a szür ke sé get.
A ki emel ke dõ rész fa bo rí tá sa még kér -
dé ses. A kép vi se lõk el fo gad ták a szín -
ja vas la tot. 

Újabb em lék mû épül het
Az Ár pád Né pe Egye sü let az Ár pád

té ren az ara di vér ta núk em lé ké re em -
lék mû vet sze ret ne fel ál lí ta ni. A hely
pon tos ki je lö lé sé hez és az em lék mû höz
meg ké ri a Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus
szak vé le mény ét. Az egye sü let kér te a
kép vi se lõ-tes tü le tet, já rul jon ah hoz
hoz zá, hogy az Ár pád té ren le hes sen az
em lék mû. A tes tü let hoz zá já rult a ké re -
lem hez.

A tes tü le ti ülé srõl je lent jük
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Két ügy ke ze lõ vel
ke ve sebb

Az el múlt idõ szak ban több al ka lom mal
is fog lal ko zott a kép vi se lõ-tes tü let a
pol gár mes te ri hi va tal lét szá má val. A je -
len le gi a lét szám ke ret 19,5 fõ. A hi va ta -
li fel ada tok azon ban az utób bi idõ ben a
jog sza bá lyi vál to zá sok kö vet kez té ben
fo lya ma to san csök ken tek, ha nem is ki -
emel ke dõ, de ész re ve he tõ mér ték ben.
En nek kö vet kez té ben a mun ka kö rö ket
szük sé ges volt át szer vez ni, mely nek
ered mé nye ként azt ál la pí tot ták meg,
hogy két ügy ke ze lõi és egy köz tiszt vi -
se lõi mun ka kör ben el lá tott fel ada to kat
más ként is el le het vé gez ni. Au gusz tus
5-ével nyug dí ja zás mi att egy ügy ke ze -
lõi stá tusz meg üre se dik. Ez az ál lás is
be töl tet len ma rad hat. Meg old ha tó to -
váb bá a két má sik ál lás hely - egy fõ
ügy ke ze lõi és egy fõ köz tiszt vi se lõi
stá tusz  - meg szûn te té se is az ál tal, hogy
a mun ka kö rö ket át szer ve zik. A há rom
ál lás hely meg szün te té se az ön kor -
mány zat szá má ra ki adás sal nem jár. A
tes tü le ti ülé sen el hang zott, hogy a
kény szer in do kol ja a lét szám csök ken -
tést. A kép vi se lõk vé gül is úgy dön töt -
tek, hogy csak két ügy ke ze lõi  ál lás he -
lyet szün tet nek meg az egy fõ köz tiszt -
vi se lõi ál lás hely meg ma rad.

Át ven nék a Holt-Ti szát
Az Al pá ri Holt-Ti sza 138 hek tár 7643
négy zet mé ter nagy sá gú te rü le té bõl a
tiszasasi ön kor mány zat 32 hek tár 1430

négy zet mé ter te rü le ten tu laj do nos. In -
for má ci ók sze rint ezt a te rü le tet
el(át)kívánják ad ni a tiszaalpári ön kor -
mány zat ré szé re. A kép vi se lõ-tes tü let
úgy dön tött, hogy je lez ni fog ja Tiszasas
fe lé az át vé te li szán dé kot és azt ké ri a
te le pü lés tõl, hogy az át adás fel tét ele it
ha tá roz zák meg.

Ki fi nan szí roz za az is ko la
fel újí tá sát?

Amint az  köz tu dott, az ön kor mány -
zat át ad ta mû köd te tés re az ál lam nak az
ál ta lá nos is ko lát. 2013. ja nu ár 1-tõl a
Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz -
pont mû köd te ti to vább az in téz ményt.
Az ál ta lá nos is ko la épü le té vel azon ban
van nak prob lé mák. Élet ve szé lyes a
csa tor na rend szer, az épü let be ázik,
málik le a va ko lat. A fel újí tást na gyon
gyor san el kel le ne kez de ni, hogy a
szep tem be ri tan év kez dés re min den be -
fe je zõd jön. A kér dés csu pán az, hogy ki
fi nan szí roz za a fel újí tást. Az ön kor -
mány zat sze rint a tan ke rü let fel ada ta, a
tan ke rü let sze rint pe dig az ön kor mány -
za té. A tes tü le ti ülé sen el hang zott, hogy
az ön kor mány zat éven te 25 mil lió fo -
rin tot fi zet a tan ke rü let nek. Ab ból a
pénz bõl meg le het ne ol da ni a fel újí tá si
mun ká kat. Ez zel kap cso lat ban fel szó -
lít ják a KLIK-et, hogy kezd je el a mun -
kát. Je lez ni fog ják azt is a tan ke rü let fe -
lé, hogy élet ve szé lyes ál la po tok ural -
kod nak. Amen  nyi ben még sem kez dik
el a mun kát, ak kor ad ja nak ar ra le he tõ -
sé get, hogy az ön kor mány zat hoz zá -

kezd hes sen, mert a te tõ és a csa tor na -
rend szer fel újí tá sa nem vár hat to vább.
El hang zott az is, hogy az ön kor mány -
zat ha von ta fi ze ten dõ dí já ból von ják le
a mun ká la tok ös  sze gét. Vé gül olyan
dön tés szü le tett, hogy amennyi ben a
tan ke rü let nem vé gez te ti el a fel újí tást,
ak kor az ön kor mány zat a mû köd te té si
hoz zá já ru lás ter hé re fog ja meg csi nál -
tat ni. A mun ká la to kat au gusz tus 25-ig

be kell fe jez ni.

A hu sza dik al ko tó tá bor ra
ké szül nek

Az idei év ben ün nep li fenn ál lás nak
hu sza dik év for du ló ját a Tiszaalpári Al -
ko tó tá bor.  A ko ráb bi évek gya kor la ta
az volt, hogy az is ko lá ban szál lá sol ták
el az al ko tó kat, a mû vek egy ré sze is ott
ké szült, az ét ke zés pe dig az is ko la
ebéd lõ jé ben tör tént. A ki ál lí tást a zá ró -
na pon a tor na csar nok ban tar tot ták.
Saj ná la tos mó don eb ben az év ben a
tan ke rü let-ve ze tõ as  szony nem já rult
ah hoz hoz zá, hogy az is ko lá ban le gyen
ez út tal is a tá bor. Ez azon ban nem je -
len ti azt, hogy nem lesz. A szál lást az
óvo da biz to sít ja a ré gi is ko la szárny ban,
le zár ha tó ré szen. Az ét ke zés to vább ra
is a Do bó ut cai ebéd lõ ben lesz, az al ko -
tá sok ké szí té se pe dig a Ká dár La jos
Kö zös sé gi Ház ban fog tör tén ni. A tá -
bor vé gi ki ál lí tást pe dig a pi ac csar nok -
ban old ják meg. A tá bor jú li us 15-én
kez dõ dik és jú li us 27-én fe je zõ dik be.

FELHÍVÁS

Fáklyás csónakázáshoz keresünk

csónaktulajdonosokat!
A program helye: Alpári Holt-Tisza (Régi strand)

Ideje: 2013. augusztus 18. 21 órától

Jelentkezési határidõ:
2013. augusztus 17.

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

telefonszámon
Kerekes Andrásnál

FELHÍVÁS

Fõzni szeretõk jelentkezését
várjuk fõzõversenyre!

A verseny helye: Sportpálya
Ideje: 2013. augusztus 17. 13 órától

Jelentkezési határidõ:
2013. augusztus 12.

Jelentkezni lehet:
06/76-424-133 105-as

melléken,
a Polgármesteri Hivatal
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Azelsõoldalfolytatása.

- A nép dal kör elõd jét a pá va kört
1974-ben Melegdi Sán dor és Bár sony
Mi hály ala pí tot ta. Melegdi Sán dor ha lá la
után Csinger Sándorné lakiteleki és
Brukner Lajosné tiszaalpári pe da gó gus
vet te át a ve ze tést, né hány évig. Az ön -
kor mány zat 1998-ban kért fel ar ra, hogy
ve zes sem a nép dal kört. Szer ve zõ mun -
kám so rán a cso port lét szá ma el ér te a 36
fõt. Az ön kor mány zat tól ka pott fel ada to -
kat min dig tel je sí tet tük, a kul tu rá lis
esemé nyek köz pon ti sze rep lõi let tünk. A
he lyi ren dez vé nye ken kí vül vi dé ken is
gya ra pí tot tuk köz sé günk hír ne vét. A tor-
dai test vér te le pü lé sünk aracsi temp lom
ün nep sé gén min den év ben részt vet tünk.
Ve ze té sem ide jén lét re hoz tuk a Ta vasz -
kö szön tõt, a Kul tu rá lis évad zá rót és a
Mi hály na pi ren dez vé nyek ének-ze nei
ré szét. El is me rés és kö szö net jár mind -
azok nak, akik a pá va kör ben, majd ké -
sõbb a  nép dal kör ben ön zet le nül vé gez -
ték mun ká ju kat. Kö szö ne tet mon dok a
te le pü lé sünk azon ve ze tõ i nek, tes tü le te i -
nek, akik nap ja in kig biz to sí tot ták a kul -
tu rá lis mû hely ered mé nyes mû kö dé sét.

- Hogyan értékeli a most kialakult

helyzetet?

- Ti zen öt évig vol tam a nép dal kör ve -
ze tõ je. A ko ráb bi évek ben min dig egyez -
te té sek elõz ték meg a mun ka ter vünk ösz -
 sze ál lí tá sát, meg bí zá si dí jam össze gét.
El sõ sor ban a pol gár mes ter rel, jegy zõ vel
és a mû ve lõ dé si ház ve ze tõ jé vel be szél -
tük meg eze ket a dol go kat. Az év ele jén
Vancsura Ist ván nal egyez tet tük az idei
ten ni va ló kat és a meg bí zá si dí ja mat. 15
év vel ez elõtt ha vi net tó húsz ezer fo rint
volt a tisz te let dí jam. A meg ál la po dá -
sunk nak meg fe le lõ en idõn ként, az inf lá -
ci ó nak meg fe le lõ en emel ke dett az il let -
mé nyem.  Így ju tot tunk el 2012-ben a
brut tó 58 ezer fo rin tig, ami azt je len tet te,
hogy ha von ta 42.340 fo rin tot kap tam
kéz hez. Er re az év re a kép vi se lõ-tes tü let
ha vi 35 ezer fo rin tot sza va zott meg, ami -
bõl 24.400 fo rint ma radt vol na ré szem re.
Majd nem an  nyi, mint 15 év vel ez elõtt.
Ezt a be fek te tett mun kám men  nyi sé ge,
mi nõ sé ge alap ján nem fo gad tam el és le -
mond tam a  nép dal kör ve ze té sé rõl.
Vancsura Ist ván ha vi öt ven ezer fo rin tot
ja va solt, ami nek a net tó ér té ke 36 ezer
fo rint lett vol na. Ezt a kép vi se lõ-tes tü let
nem támogatta. Az el fo ga dott 35 ezer fo -
rin tot a pol gár mes ter sa ját pén zé bõl ki -

egé szí tet te vol na öt ven ezer fo rint ra.
Tisz te let tel kö szö nöm nagy ra be csü löm
az aján la tát, de em be ri, lel ki is me re ti, er -
köl csi okok mi att nem fo gad hat tam el.
Saj ná la tos mó don eb ben az év ben a köl -
csö nös ér de kek alap ján tör té nõ meg -
egye zés nem jött lét re. Szük sé ges lett
vol na sze mé lyes meg be szé lés, ami elõ re
vi het te vol na az ügyet. Egy szer sem hív -
tak meg ar ra a tes tü le ti ülé sek re, ahol a
meg bí zá si dí jam ról dön töt tek. Nem kér -
dez ték meg, hogy dön té sü ket el fo ga -
dom-e, nem ér dek lõd tek aján la tok ról. Ifj.
Bar na Sán dor nyi lat ko zott a Trió Tv-nek
és a Tiszaalpár Hang ja új ság nak. Amit az
is ko lai mun kám ról mon dott, azt po zi tí -
vum ként nyug tá zom. Meg kö szö nöm a
két kép vi se lõ igen és egy tar tóz ko dó sza -
va za tát, akik tá mo gat ták Vancsura Ist ván
öt ven ezer fo rin tos ja vas la tát. A lo kál pat -
ri o tiz mus ról és a zsa ro lás ról szó ló gon -
do la to kat el íté lem és vis  sza uta sí tom.
So rol hat nám azo kat a te vé keny sé ge ket,
amit a köz sé gért in gyen tet tem. Mi ért a
tisz te let len hang nem, mi ért az oknélküli
vá das ko dás? Ta lán azért, mert a he lyi ha -
ta lom egy ol da lú dön té se elõtt szol ga mó -
don nem haj tot tam fe jet? 

-Ezthalehetfejtsekibõvebben!

- Ezt ar ra ér tet tem, hogy meg sem
kér dez ték, hogy el fo ga dom-e az aján la -
tot, amit ja va sol tak.  Nem hív tak meg a
tes tü le ti ülés re, pe dig ró lam dön töt tek. A
saj tó ból ér te sül tem, hogy mit sza vaz tak
meg. Per sze ké sõbb egy ki vo nat ban ér te -
sí tet tek. Elõ ze tes tá jé koz ta tás és az én
meg kér de zé sem nél kül dön töt tek. Az al -
ku nem ar ról szól, hogy ki ta lá lok va la -
mit, amit a má sik fél nek el kell fo gad ni.
Gép ko csi val hord tam a sze rep lõ ket,
fény má sol tam, mind ezt a köz ség ér de -
ké ben. A net tó 24 ezer fo rint a fe lét sem
tud ja ho no rál ni an nak, amit he ti két-há -
rom órá ban rá köl töt tem a nép dal kör re.
Én a mun ka ér té két mé rem pénz ben, nem
pe dig a lo kál pat ri o tiz must. Barana Sán -
dor azt mond ta, hogy én a pénzt a lo kál -
pat ri o tiz mus fö lé he lye zem. Pon to san
for dí tott a  hely zet. A lo kál pat ri o tiz mus
és a pénz kap cso la ta nem sze mé lyem re,
ha nem ifj. Bar na Sán dor ra jel lem zõ. Ez
is igaz, mert a tár sa dal mi szer vek asz ta -
lá ra gyak ran le rak ja a tí zez rest. Ez nem
baj, mert oda te szi a pén zét, aho va akar -
ja. 

-Anépdalkörjövõjévelkapcsolatban

mirelehetszámítani?

- A kö vet ke zõ év ben len ne a nép dal -
kör 40 éves. meg ér de mel ne egy ered mé -
nye i hez mél tó el is me rést. Most még
együtt van a kö zös ség, de úgy lá tom,
hogy nem so ká ig. Ha a kot lós el pusz tul a
csir kék szét szé led nek. 

-Mitszóltakahhozatagok,hogynem

vállaltatovábbanépdalkörvezetését?

- Meg döb ben ten vet ték tu do má sul,
mert a 15 év alatt sok si ker ben volt ré -
szünk, amely éle tük ezen sza ka szá ból
meg ma rad nak. Sze ret nék ha to vább vin -
ném, de ilyen vá dak és ilyen el já rás után,
ami itt tör tént  már nem tu dom el vál lal ni.

-Nincsolyanérzése,hogymárcsak

azért is megmutatom, tiszteletdíj nélkül

és2014-igazévfordulóigviszemtovább

anépdalkört.Ezalattazidõalattpedig

megtaláljaazutódját.

- Hi ány ér ze te im van nak. Amen  nyi -
ben nem tör tén tek vol na a mo dor ta lan és
bán tó meg jegy zé sek, ak kor in gyen is
meg csi nál tam vol na, mert kö te les sé gem -
nek érez tem vol na, hogy Bár sony Mi -
hály em lé két õrízzem. So kat se gí tett ne -
kem az is ko lai mun kám ban. De, hogy
így meg aláz za nak. Min den kép pen azt
akar ják rám süt ni, hogy csak pén zért csi -
nál tam az egé szet. Igen an  nyi ért, ameny -
 nyi a mun kám ér té ke. Azt, hogy ha vi 24
eze rért nem csi ná lom, azt hi szem, hogy
az ol va sók is meg ér tik. Ha új ra kez de -
ném a mun kát, ak kor a tes tü let azon tag -
jai, akik nem tá mo gat ták a pol gár mes ter
ja vas la tát, nagy gyõ ze lem nek ven nék
ilyen irá nyú dön té se met. Azt sze ret ném,
hogy men jen to vább a nép dal kör. To -
vább ra is tag ma ra dok, amíg együtt van. 

-Lát-eolyanvalakitajelenlegitagok

között,akiáttudnávenniavezetést?

- Egyet len al kal mas sze mélyt tud nék
mon da ni Bár sony Mi hály le á nyát Ró -
zsát, aki szak ma i lag kép zett, em be ri leg
pél da mu ta tó. Az ügy fon tos sá ga mi att
idõt tud na sza kí ta ni a nép dal kör ve ze té -
sé re. Be szél tem már er rõl ve le, de el uta -
sí tot ta, az is ko lai te vé keny sé ge mi att, pe -
dig se gí te nék ne ki. Sze ret ném, ha men ne
to vább a mun ka, bár van nak olyan ta gok,
akik már ki fe lé  te kint get nek. Nem tud -
juk azt, hogy mi lesz a kö vet ke zõ idõ -
szak ban. Saj nos a kép vi se lõk sem ér zik
en nek a vál to zás nak a sú lyát. Saj ná lom,
hogy így tör tént, de ne kem meg kel lett
ten nem ezt a lé pést. 75 éves el múl tam, a
fi a ta lok nak kell át ad ni a jö võ fel ada ta i -
nak a meg ol dá sát.                          Sz.T.

Horti Sán dor nem vál lal ja to vább a nép dal kör ve ze té sét
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Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

(Folytatásazelsõoldalról)

A vég zõs osz tály tag ja i tól azt kér te,
hogy az el sõ is ko lá juk em lé két õriz zék
meg ma guk ban. Rak tá roz zák el azt a sok
is me re tet és tu dást, ami re a nyolc év alatt
szert tet tek. Most az éle tük egyik ál lo má -

sá hoz ér tek. Min den bal la gó di ák nak azt
kí ván ta, hogy az is ko lá ban szer zett tu -
dást to vább fej les  szék, sok si kert ér je nek
el új is ko lá juk ban és ké sõbb a fel nõtt
élet ben. Ezt kö ve tõ en Gyõ ri Istvánné
em lék tár gya kat adott át azok nak a di á -

kok nak, akik a tan év ben jól és szor gal -
ma san ta nul tak. 

A Pejtsik Ala pít vány ku ra tó ri u má nak
az el nö ke, dr. Csernus Ti bor is kö szön -
töt te a di á ko kat. Õ is könyv ju tal ma kat
adott át azok nak a di á kok nak, akik ered -
mé nye sen te vé keny ked tek. Egy kü lön le -
ges ese mény re is sor ke rült. Csernus Ti -
bor az ala pít vány ne vé ben  Pe da gó gus
El is me rõ dí jat adott át Komár Pálnénak,
aki év ti ze de ken át el is mer ten, nagy sze rû
ered mé nyek kel ta ní tot ta a né met nyel vet
az is ko lá ban. Ed dig még sen ki sem ka -
pott ilyen el is me rést az ala pít vány tól. A
ta ná rok, di á kok, szü lõk taps sal kö szön -
töt ték a nyug díj ba vo nu ló ta nárt. Ezt kö -
ve tõ en ha tal mas taps és uj jon gás tört ki,
mi kor Gyõ ri Istvánné be je len tet te, hogy
be zár ja a 2012/2013-as tan évet. Jó pi he -
nést kí vánt a di á kok nak.

Sz.T.

Indulhat a kivitelezés

Tiszaalpár Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta "Tiszaalpár Nagy köz ség szenny víz el ve -
ze tés és tisz tí tá sa a te le pü lés von zó ter mé -
sze ti kör nye ze té nek, fel szí ni és fel szín alat -
ti vi ze i nek meg óvá sá ért" cí mû, KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 azo no sí tó szá mú
II. for du lós pá lyá za ta 2011. de cem ber vé -
gén a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség dön -
té se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sült. A tá -
mo ga tá si szer zõ dés kö tés re 2012. feb ru árt
17-én ke rült sor a Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi és Ener gia Köz pont Nonprofit Kft-
vel.

A be ru há zás a te le pü lés szenny víz csa -
tor na-há ló za tá nak ki épí té sé re, va la mint
egy na pi 500 köb mé te res ka pa ci tá sú
szenny víz tisz tí tó te lep lét re ho zás ra irá -
nyul. A ki vi te le zés so rán a ter ve zett gra vi -
tá ci ós szenny víz csa tor na-há ló zat kb. 28,5
km hos  szú gyûj tõ csa tor ná ja és 18,7 km be -
kö tõ csa tor ná ja épül ki a szenny víz tisz tí tó
te lep pel. A ter ve zett be kö té sek szá ma 1980
db. A ki vi te le zés so rán nagy hang súlyt fek -
tet nek a ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség re,
a köz in téz mé nyek, ke res ke del mi lé te sít -
mé nyek aka dály men tes meg kö ze lít he tõ sé -
gé re, a kör nye ze ti ha tá sok csök ken té sé re.

A pro jekt so rán az eu ró pai uni ós irány -
el vek és a ha zai kör nye zet vé del mi elõ írá -

sok nak meg fe le lõ csa tor na há ló zat és
szenny víz tisz tí tó te lep épül, me lyek nek
ter ve zé se kor fon tos szem pont volt az üze -
mel te tés gaz da sá gos sá ga. A be ru há zás
meg va ló sí tás hoz net tó 1.756.144.288 Ft
tá mo ga tást ka pott az ön kor mány zat.

A be ru há zás mû sza ki köz be szer zé sei
ered mé nye sen le zá rul tak. Je len leg az újon -
nan épü lõ te lep ter ve zé se zaj lik.  Az ön kor -
mány zat 2013. feb ru ár 25-én szer zõ dést
kö tött az OMS Kör nye zet vé del mi Kft-vel
a szenny víz tisz tí tó te lep meg épí tés re és
2013. jú ni us 24-én a Duba Asz falt Út és
Mély épí tõ Kft-vel a szenny víz csa tor ná zás
ki vi te le zé sé re.  A ki vi te le zé sek ter ve zett
be fe je zé se 2014 õszé re vár ha tó.

A pro jekt össz hang ban van a Nem ze ti
Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és Tisz tí tá -
si Meg va ló sí tá si Prog ram cél ki tû zé se i vel.
Ez alap ján a te le pü lé si szenny vi zek köz -
mû ves szenny víz-el ve ze té sét és szenny vi -
zek bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tá sát, il le tõ leg
a te le pü lé si szenny vi zek ár ta lom men tes el -
he lye zé sét meg kell va ló sí ta ni, leg ké sõbb
2015. de cem ber 31-ig a 2000- 5000 la kos
egyen ér ték (LE) ter he lést meg ha la dó
szenny víz ki bo csá tá sú szenny víz-el ve ze té -
si agg lo me rá ci ók te rü le tén. En nek tel je sí -
té sét le he tõ vé te szi a je len pro jekt cél ja -
ként meg ha tá ro zott be ru há zás.

MEGHÍVÓ
Tiszaalpár nagyközség szennyvízel-
vezetéseéstisztításaatelepülésvon-
zótermészetikörnyezetének, felszíni
ésfelszínalattivizeinekmegóvásáért
Lakosságifórum

Tisztelettel meghívjuk a "Tiszaalpár
nagyközség szennyvízelvezetése és
tisztításaatelepülésvonzótermésze-
ti környezetének, felszíni és felszín
alatti vizeinek megóvásáért" címû,
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azo-
nosítószámú,aKörnyezetésEnergia
Operatív Program keretében támo-
gatott projekt lakossági fórumára,
amelyreazalábbi helyenés idõben
kerülsor:

Helyszín:ÁrpádMûvelõdésiHáz
Tiszaalpár,DózsaGyörgyu.2.

Idõpont:2013.07.19.18.00óra

Kedvezményezett:
Tiszaalpár
Nagyközségi
Önkormányzat
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A mun ka mel lett ját szot tak is az ér ték õr zõ tá bor ban

Ez volt már a ti zen ket te dik ér ték õr zõ
tá bor, amit a tiszaalpári gye re kek nek
szer vez nek a nyá ri szü net ben. Ez út tal
több mint har minc ál ta lá nos is ko lás je -
lent ke zett ar ra, hogy a te le pü lés ér té ke i ért
töb bet te gyen.

Dr. Ha lász Mátyásné ta nár nõ ve ze té -
sé vel egy hé ten ke resz tül te vé keny ked tek
a gye re kek azért, hogy azo kat az ér té ke -
ket, ame lyek az el múlt év ti ze dek alatt,

vagy még ko ráb ban, va ló sul tak meg a
nagy köz ség ben, mi nél to vább meg ma rad -
ja nak. A dél elõt ti prog ram ban min dig va -
la mi lyen hasz nos te vé keny sé get foly tat -
tak a di á kok. Az Ár pád té ren lé võ szob rok
kör nyé két rend be tet ték, vi rá go kat is ül -
tet tek az or szág zász ló és a pol gár mes te ri
hi va tal elõtt. Az is ko la mel let ti sza bad te -
rü le ten kü lön bö zõ gyógy- és fû szer nö vé -
nye ket he lyez tek ko ráb ban a föld be, amit

a tá bor ide je alatt gon doz tak. Meg néz ték
a zár da temp lo mot, ahol a Szent Be ne dek
Le á nyai Tár sa ság tag ja i tól hall hat tak ér -
de kes elõ adást. El lá to gat tak a Czinege
Ma nu fak tú rá ba is, ahol a Tiszaalapárra
jel lem zõ ko sár ké szí tés mes ter sé gé vel is -
mer ked het tek meg. A dél utá nok már nem
an  nyi ra szak mai jel le gû ek vol tak, ek kor
már a já ték, a ki kap cso ló dás ját szot ta a
fõ sze re pet. A leg nép sze rûbb já ték nak ez -
út tal is a szám há bo rú bi zo nyult, amit a
Vár dom bon bo nyo lí tot tak le. 

A tá bor ide je alatt a gye re kek ebé det
és uzson nát is kap tak. Az ön kor mány zat a
szü lõi mun ka kö zös ség, a di ák ön kor -
mány zat, va la mint a Pejtsik Ala pít vány
jó vol tá ból min den részt ve võ in gyen ve -
het te igény be a tá bort. Ha lász Mátyásné
el mond ta, hogy min den év ben töb ben je -
lent kez nek, hogy egy részt ve hes se nek az
ér té kek meg õr zé sé ben. A gye re kek - akik
ne gye dik osz tá lyos tól egé szen a nyol ca -
dik osz tá lyo sig van nak - szí ve sen vet tek
részt a  fog lal ko zá so kon, de a sok já ték is
csá bí tot ta õket. Amen  nyi ben le he tõ sé gük
lesz rá, ak kor az el kö vet ke zen dõ év ben is
meg ren de zik az ér ték õr zõ tá bort.

Csa lá di nap az is ko lá ban
Nagy si ke rû csa lá di na pot ren de zett az

Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la ne ve lõ -
tes tü le te és Szü lõi Mun ka kö zös sé ge jú ni -
us 14-én dél után. 14 órá tól es te 21 órá ig
vár ták prog ra mok az ér dek lõ dõ di á ko kat,
szü lõ ket. 

A Tiszaalpári Mo to ros Egye sü let Köz -
le ke dés biz ton sá gi na pot ren de zett az is ko -
la ud va ron. Üt kö zés szi mu lá tor, ve ze tés
szi mu lá tor, mi ni KRESZ-pá lya, mo to ros
rend õr be mu ta tó ja és az egye sü let be mu -
ta tó ja várt min den ér dek lõ dõt. A 40-es te -
rem ben a krossz pá lya hasz ná la tá ra hív ta
fel a fi gyel met egy kis film, utá na pe dig
kvíz já ték for má já ban dol goz ták fel az is -
me re te ket a ver seny zõk. Ki le he tett pró -
bál ni a go kar tot és meg le he tett te kin te ni
az egye sü let tag ja i nak quadjait, mo tor ja it,
a vé dõ fel sze re lé se ket fel le he tett pró bál ni. 

A ke rék pár tá ro ló ban ha gyo mány te -
rem tõ szán dék kal fõ zõ ver se nyen ve het tek
részt a ne ve zõ csa pa tok. 

A Tiszaalpári Lovasegyesület be mu ta -
tó ja min den kit le nyû gö zött.

A dél után fo lya mán lovaskocsikázás,
karaoke, ping-pongverseny, öko ját szó tér,
gó lya lá ba zás, arc fes tés, csil lám te to vá lás,

üveg fes tés, agya go zás, Egy perc és nyersz
já ték várt min den kit, va la mint fo ci meccs
volt apu kák és gye re kek rész vé te lé vel. Ki -
pró bál hat tuk a De ák Fe renc ál tal ké szí tett
sza bad té ri já té ko kat, me lye ket õsz tõl a
gye re kek az is ko lá ban is mét bir tok ba ve -
het nek.

Az Arcadia prog ram ke re té ben egész -
ség mé rés volt az is ko lá ban. 

19 óra kor meg gyúj tot tuk a tá bor tü zet,
ahol gi tár já ték mel lett éne kel het tünk és
tán col hat tunk. 21 órá ig disz kó szó ra koz ta -
tott min den kit.

Ez úton sze ret nénk ki fe jez ni min den
se gí tõ nek és részt ve võ nek kö szö ne tün ket
a prog ram le bo nyo lí tá sá ban nyúj tott ál do -
za tos mun ká já ért.  

GyõriIstvánné
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Köz le ke dés biz ton sá gi nap a gye re ke kért

El sõ al ka lom mal ren dez te meg
Köz le ke dés biz ton sá gi Nap ját a
Tiszaalpári Mo to ros Egye sü let. A ren -
dez vény az Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos
Is ko la ál tal szer ve zett Csa lá di nap ke re -
te in be lül zaj lott az is ko la ud va rá ban. 

Az egye sü let cél ja az volt, hogy fel -
hív ja el sõ sor ban a gye re kek és a fel nõt -
tek fi gyel mét is a biz ton sá gos köz le ke -
dés fon tos sá gá ra, nagy hang súlyt fek -
tet ve a bal eset-meg elõ zés re. A prog ra -
mok meg kez dé sé re az egye sü let mo to -
ros fel vo nu lás sal hív ta fel a fi gyel met,
ame lyet az al ka lom hoz il lõ en egy mo -
to ros rend õr ve ze tett, aki rend kí vül
nagy nép sze rû ség nek ör ven dett mind a
gye re kek, és meg le põ mó don a fel nõt -
tek kö ré ben is. El mon dá sa sze rint eny -
 nyi em ber egy szer re még so ha nem
cso dál ta meg szol gá la ti jár mû vét. A
rend õr mo tor ra fel le he tett ül ni egy fo tó
ere jé ig. 

Az egye sü let tá mo ga tá sá val a Fü re -
di Au tós is ko la be mu tat ta szi mu lá to ra it,
me lyek se gít sé gé vel a gye re kek meg ta -
pasz tal hat ták, hogy mi tör té nik egy au -
tó val el szen ve dett koc ca ná sos bal eset
so rán, ha a biz ton sá gi öv be van kap -
csol va. Az üt kö zés szi mu lá tor egy 15
km/h se bes sé gû be csa pó dást szi mu lál,
nem kis meg le pe tést okoz va a részt ve -
võk nek. A gye re kek el mon dá sa alap ján
nem is gon dol ták, hogy ilyen nagy
mér té kû le het egy koc ca nás és va ló ban

mi lyen fon tos sze re pe van a biz ton sá gi
öv nek. Akadt olyan fi a tal, aki négy-öt
al ka lom mal is vis  sza ült az ülés be. A
mo tor szi mu lá tor is na gyon köz ked velt
volt a gye re kek nél, hi szen egy mo tor -
vá zon ül ve, egy mo ni tor elõtt szá mí tó -
gé pes rend szer se gít sé gé vel ta pasz tal -
hat ták meg a köz úti mo to ro zás él mé -
nyét azok is, akik még nem ren del kez -
nek ve ze tõi en ge dél  lyel. Egy bó ják kal
ki ala kí tott pá lyán láb bal hajt ha tó go -
kart ban ül ve pró bál hat ták ki ér zé ke i ket
a di á kok. A go kar tot a bó ják kö zött kel -
lett át ve zet ni. Több ne héz sé get is oko -
zott az úgy ne ve zett "ré szeg szem üveg",
amely fel vé te lé vel a gye re kek az it tas
ve ze tés kö vet kez mé nye i vel szem be sül -
het tek, hi szen bó ja alig ma radt áll va
egy kör meg té te le után. A kö vet ke zõ él -

ményt egy mi ni kresz pá lya nyúj tot ta a
vál lal ko zó ked vû ek nek. Az asz falt ra
raj zolt köz úton kel lett ke rék pár ja ik kal
vé gig haj ta ni úgy, hogy köz ben a ki tett
kresz táb lá kat fi gye lem be vé ve be tart -
ják a he lyes köz le ke dé si sza bá lyo kat. A
fent em lí tett esz kö zök ki pró bá lá sá val
pár hu za mo san az egyik tan te rem be be -
ül het tek a gye re kek Bar tók Pé ter egye -
sü le ti tag be mu ta tó film jé re, amely a
mo to ro zás tör té ne tét, a he lyes és hely -
te len mo to ro zást, a biz ton sá gos köz le -
ke dést és a mo to ros vé dõ fel sze re lé se -
ket is mer tet te. A ta nu lók to váb bi is me -
re te ket sze rez het tek ar ról, ho gyan kell
he lye sen a men tõ ket ki hív ni, va la mint
a Tiszaalpári Mo to ros Egye sü let te vé -
keny sé gét is át te kint het ték, egé szen a
kez de tek tõl. Köz ben  Bá lint Ádám be -
mu tat ta, ho gyan kell a cross mo to ros
vé dõ fel sze re lé se ket fel ven ni, ame lye -
ket a gye re kek fel is pró bál hat ták. A be -
mu ta tó film vé gén egy 25 kér dés bõl ál -
ló teszt la pot tölt het tek ki a fris sen szer -
zett is me re tek bõl. A leg jobb vá lasz adó -
kat az egye sü let logójával el lá tott lát ha -
tó sá gi mel lén  nyel ju tal maz tuk meg. 

Bí zunk ab ban, hogy en nek a nap nak
a meg szer ve zé sé vel nagy ha tást gya ko -
rol tunk a gye re kek re, és a jö võ ben az itt
szer zett ta pasz ta la ta i kat hasz no sít va fi -
gyel nek ön ma guk ra és má sok ra is az
uta kon. Ez úton sze ret nénk meg kö szön -
ni a ta ná ri kar és a szü lõk se gí tõ együtt -
mû kö dé sét a hely szín biz to sí tá sá ért és a
szer ve zés aka dály men tes le bo nyo lí tá -
sá ért. Az ese mé nyen ké szült ké pe ket és
vi de ó kat meg te kint he tik a www.alpar-
cross.hu weboldalunkon.

TiszaalpáriMotorosEgyesület



Az el múlt tan év az ökoiskola szem -
pont já ból si ke rek kel kez dõ dött, foly ta tó -
dott és a be fe je zés is si ke res nek mond ha -
tó.

A CET ELEM ZÖLDSULI prog ram -
mal 500 ezer fo rin tot nyert az is ko la ját -
szó ud va rá nak szé pí té sé re, egész sé ge seb -
bé té te lé re. Sok se gít sé get kap tak Vaj da
Már tá tól, a Fa lu vé dõ és Szé pí tõ Egye sü -
let el nö ké tõl és a köz hasz nú mun ká sok -
tól. A je les na pok ke re té ben meg em lé -
kez tek az Ózon Vi lág nap já ról, a ter mé -
szet ba rát szak kö rö sök pe dig jár mû szám -
lá lást vé gez tek a te le pü lés öt na gyobb
ke resz te zõ dé sé ben. Meg ál la pí tot ták,
hogy a ke rék pá ros ok szá ma nõtt, de a
gép ko csik szá ma csak 0,9 %-al csök kent.

A gye re kek is mét tár lat ve ze tést tart -
hat tak az Örök ség vé dõ nap al kal má ból a
skan zen ben és a ki ál lí tó ter mek ben. A
tan év ele jén a Har mó ni um Egye sü let ál -
tal szer ve zett ökonap nagy él ményt je -
len tett a ben ne részt ve võ ta nu lók nak. Az
Ál la tok Vi lág nap ja ke re tén be lül pá lyá -
za tot hir det tek meg az is ko lá ban, ahol
sok si ke res al ko tás szü le tett. Az Ár pád
na pi ke rék pár, il let ve gya log tú ra is mét
nagy le he tõ sé get nyúj tott a kör nyék fel -
fe de zé sé re, amit egy-egy ál lo má son já té -

kos fel ada tok kal szí ne sí tet tek a szer ve -
zõk.

Az õszi hul la dék gyûj té si ak ci ó ban
is mét re me kel tek a di á kok, mert a tér ség
is ko lái kö zött a PET pa lack gyûj tést meg -
nyer ték, a pa pír gyûj tés ben pe dig a do bo -
gós III. he lyet ér ték el a Zöld óvo dá val
kö zö sen. Az Egész ség hó nap prog ram so -
ro za ta min den kit meg moz ga tott, gye re -
ket, ta nárt és még a szü lõ ket is si ke rült
szép szám mal be von ni. A Do hány zás el -
le ni Vi lág na pon az is ko la or vos az AIDS
Vi lág nap ján pe dig a vé dõ nõ tar tott elõ -
adást a na gyobb ta nu lók nak .

A té li ma dár ete tés al kal má val fo lya -
ma to san he lyez ték ki az odú kat és táp lá -
lé ko kat. Eb ben nagy se gít sé get kap tak a
Natura Hungarica Egye sü let tõl, mert ré -
sze sei le het tek an nak a prog ram nak,
amely so rán elõ adá so kat és 74 db odút
kap tak ki he lye zés re. 

Már ci us ban az Ener gia ta ka ré kos sá gi
Vi lág nap al kal má ból az új ra hasz no sí tás -
sal fog lal koz tak ki emel ten. A Víz Vi lág -
nap ján a víz zel kap cso la tos dol gok ról tá -
jé ko zód tak. A ta ka ré kos ság és új ra hasz -
no sí tás itt is elõ tér be ke rült.

Az áp ri li si ÖKO7 sok elõ ké szü le tet
igé nyelt, mert a szo ká sos prog ra mo kon

kí vül az Egész ség ud var át adá sa és a ré gi -
ós ra ki bõ vült Ter mé szet is me re ti Ver seny
meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa újabb ki hí -
vás nak bi zo nyult. A Bács-Kis kun Me gye
Köz ok ta tá sá ért Köz ala pít vány ál tal meg -
hir de tett pá lyá za ton nyert tá mo ga tás se -
gí tett az anya gi hát tér biz to sí tá sá ban. A
kol le gák, a szü lõk, a tá mo ga tók és nem
utol só sor ban a gye re kek mun ká ját si ker
ko ro náz ta. A zöld te rü le ten a ta vas  szal
fitnesz esz kö zö ket he lyez tek el, ame lyek
a ta nu lók sza bad idõ hasz nos el töl té sé ben
ját sza nak sze re pet. Egy esz köz árát fi -
nan szí roz ta az ökoiskola a meg lé võ PET
pa lack pénz bõl. 

A hul la dék gyûj tés so rán ki csit ke ve -
sebb pa pír és mû anyag pa lack gyûlt ösz -
 sze, de a kör nye zet vé de lem és az új ra -
hasz no sí tás tu da to sí tá sa ér de ké ben a fa -
lu ban na gyon so kan te vé keny ked tek. Az
év vé gi haj rá ban 39 ta nu ló Kõ sze gen vett
részt er dei is ko lá ban, ami rõl fo tók és él -
mény be szá mo lók, raj zok ta nús kod nak.

Az Ökokommanndó négy al ka lom -
mal tar tott meg be szé lést, az Öko -
munkacsoport  pe dig a tisz ta sá gi ver -
senyt fel ügyel te el sõ sor ban. Az ökoisko-
la  ez út tal is  si ke res évet tud hat ma ga
mö gött, ami ért kö szö net jár min den ki -
nek, aki va la mi lyen for má ban részt vett
ben ne.
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For dí tott na pot tar tot tak az is ko lá ban 
2013. jú ni us 14-én dél elõtt új nap vir -

radt az ál ta lá nos is ko lá ban.  Az in téz -
mény kul csát Grohóczki Tí mea 8.b osz tá -
lyos ta nu ló ve het te át Gyõ ri Istvánné
igaz ga tó tól, és így egy na pig õ lett az is -
ko la di ák igaz ga tó ja. 

A for dí tott nap öt let gaz dá ja
Kõvágóné Kál mán Klá ra ta nár nõ, le bo -
nyo lí tó ja eb ben a tan év ben a di ák ön kor -
mány zat volt. A prog ram el sõ lé pé se ként
di ák ta ná csok ala kul tak, akik prog ra mo -
kat szer vez tek, a kam pány idõ szak ban be -
mu tat ták ter ve i ket szó ró lap okon és kam -
pány be szé den ke resz tül. Ez után az is ko la
ta nu lói sza vaz hat tak a ne kik tet szõ csa -
pat ról és prog ram ról. Eb ben a tan év ben
öt csa pat mér te ös  sze ere jét. A nyer tes a
Szu per 8-as lett. Tag jai: Grohóczki Tí -
mea, Me zei Bi an ka, Bende Fan ni, Pusz -
tai Lil la, Réczi Ákos, Csép lõ Ni ko let ta,
Var ró Gab ri el la, Vetter Fan ni. Leg na -
gyobb el len fe lük a 7. osz tá lyos Super
Girls volt. 

A for dí tott na pon az el sõ két órá ban
for dí tott órák ke re té ben di á kok ta nít hat -

tak. A fel sõ ta go za to sok az al sós osz tá -
lyok ban és a sa ját órá i kon is ki pró bál hat -
ták a ta nár sze re pet egy kis idõ re.

Tíz órá tól 12-ig a di ák igaz ga tó és csa -
pa ta ál tal aján lott prog ra mo kon ve het tek
részt a ta nu lók. Volt ke rék pá ros ügyes sé -
gi, erõ- és szép ség ver seny.  A gumi-
hamin ma gas ra fel akasz tott cu kor kák
vár ták a gye re ke ket. A ver seny zõ ket egy
gu mi kö tél aka dá lyoz ta ab ban, hogy le -
egyék. A lab da rú gás ban ez út tal is több
csa pat vett részt, a mér kõ zé sek egy gó lig
men tek. A ko sár lab dá ban is csak egy ko -
sá rig tar tott egy-egy mér kõ zés. A szép -
ség ver se nyen 1-4. osz tá lyos lá nyok in -
dul hat tak, kü lön kor cso port ban az 1-2, és
a 3-4. osz tá lyo sok. A bir kó zás fõ leg a fi -
úk kö ré ben ara tott nagy si kert. A fe ke te
lyuk nál egy sö tét szo bá ban kel lett meg -
ke res ni egy tár gyat. Az nyert, aki a leg rö -
vi debb idõ alatt ta lál ta meg. A ta nár-di ák
showban tíz fõs ta nár csa pat ver seny zett
ugyan ilyen lét szá mú di ák csa pat tal. Kü -
lön bö zõ té ma kö rök ben mér ték ös  sze tu -
dá su kat. Az nyert, aki több kér dés re tu -

dott vá la szol ni. Ta lán a leg ér de ke sebb
ver seny nek a te hén ta nya bi zo nyult. A
ver seny zõk nek a sa lak pá lyán vé gig kel -
lett fut ni gu mi csiz má ban, majd egy PET
pa lack ra erõ sí tett gu mi kesz tyût kel lett
meg fej ni. Aki a leg több vi zet tud ta így
ös  sze gyûj te ni, az vég zett az élen.

A for dí tott na pon min den ki na gyon
jól érez te ma gát, a prog ra mok ki vá ló ak
vol tak és na gyon jól si ke rül tek. Re mél -
jük, jö võ re szin tén nagy si ker rel foly tat -
juk to vább ezt a ha gyo mányt.

Jól dol go zott az Ökoiskola 



"Hasznoscélttalálni

ésaztkitartóanmegvalósítani

-Ezazegyiktitkamindenolyanéletnek,

amelyetérdemesmegélni."

(HerbertGasson)

Ezt a mot tót vá lasz tot ták a Nyug dí jas
Ba rá ti Kör tag jai is, ami kor is mét ös  sze -
jöt tek, hogy együtt kö szönt sék az el sõ
fél éves név na po sa i kat.

Az íz lé se sen te rí tett asz ta lok mel lett
fog lal tak he lyet tag ja ink. Meg tisz tel ték
ün nep sé gün ket dr. Vancsura Ist ván pol -
gár mes ter úr, Bar tók Ist ván és ne je, ifj.
Bar na Sán dor és dr. Csernus Ti bor kép vi -
se lõ urak, a ba rá ti klu bok tag jai, ve ze tõi
is.

Kis Im re, ba rá ti kö rünk ve ze tõ je ked -
ves sza vak kal nyi tot ta meg ün nep sé gün -
ket. Az eset kez dõ han gu la tát az al pá ri di -
á kok re mek nép tánc-pro duk ci ó ja ad ta
meg. Tü zes tán cu kat a kö zön ség vas taps -
sal ju tal maz ta. Ezt kö vet te a "szuper-
nagyik", a há zi gaz dák pompontánca. Ez
új volt, úgy ne ve zett õs be mu ta tó. Nagy

sze re tet tel és fá rad sá got nem is mer ve ké -
szül tek er re a rit mi kus pom pon tánc-be -
mu ta tó ra. Tag ja ink és ven dé ge ink is
nagy-nagy sze re tet tel fo gad ták a meg le -
pe tést.

Pap né Ma ri ka ének kel, Barcsikné
Klá ri ka vers sel kö szön töt te az ün ne pel te -
ket. Dr. Vancsura Ist ván pol gár mes ter úr
át nyúj tot ta a nõi ün ne pel tek nek a sze re tet
vi rá ga it. A fér fi ak nak, hogy tor kuk ne
ma rad jon szá ra zon, sört adott át Kis Im -
re.

Ez után sza ká csa ink vet ték át a fõ sze -
re pet. Fi nom pör köl tet fõ zött ne künk Fe -
ke te Fe renc és Víglási Sán dor. Él tes se
õket a Jó is ten, hogy még sok-sok al ka -
lom mal tud ja nak fõz ni jobb nál jobb éte -
le ket. 

Kö szö net il le ti azo kat, akik név te le -
nül elõ se gí tet ték ezt a re mek es tet.

El csen de se dett a te rem. A tá lak ból
fogy tak a fi nom fa la tok, s ha ma ro san ki
is ürül tek. A szebb nél szebb és a fi no -
mabb nál fi no mabb sü te mé nyek so ka sá ga
már csak "hab volt a tor tán". Ita lok ban

sem volt hi ány. Koc cin tot tunk egy más
egész sé gé re és kí ván tuk, hogy a kö vet ke -
zõ ün ne pé lyen is kö szönt hes sük egy mást.
A talp alá va lót a Baranyi ze ne kar szol gál -
tat ta. Meg moz dul tak az egyéb ként fá radt
lá bak. Rop ták a tán cot meg fi a ta lod va pá -
rok ban, kö rök ben ki ful la dá sig. Itt be iga -
zo ló dott, hogy "nem csak a húsz éve se ké
a vi lág".

Az es te fo lya mán azon ban nem fe led -
kez het tünk meg azok ról a se gí tõ ink rõl
sem, akik anya gi lag is se gí tik klu bun kat,
ba rá ti kö rün ket, hogy ilyen jól si ke rül je -
nek ren dez vé nye ink. Pap Im re fa lu gaz -
dász, dr. Vancsura Ist ván, Far kas Csa ba,
Bar tók Ist ván ke res ke dõk és csa lád juk,
Magony Gás pár szesz fõz dés urak.

A vi dám han gu la tú es tet iga zi hét köz -
nap ok kö ve tik, de mi vár juk a kö vet ke zõ
ta lál ko zá sun kat.

"Aterhesmérföldeksebesentelnek,

havidámirambanlépkedünk.

Smindavilágszebbenragyog,

haegybarátjönvelünk!"

Sok-sokszépünnepetkívánmég:

SzederkényiZoltánnéCeni
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Sok bol dog név na pot!

A ki tû zött célt tel je sí tet te a fel nõtt csa pat
A he te dik he lyen fe jez te be a

2012/2013-as me gyei II. osz tá lyú lab da -
rú gó baj nok sá got a fel nõtt csa pat. A hu -
szon hat mér kõ zé sen tíz al ka lom mal gyõz -
tes ként, ki lenc szer vesz tes ként hagy ták el
a pá lyát és hét al ka lom mal ját szot tak dön -
tet lent. Ös  sze sen har minc hét pon tot gyûj -
töt tek. A csa pat ér té ke lé sét Ma gyar At ti la
edzõ tõl kér tük. 

- Cél ként, az öt tõl he te dik hely el éré -
sét tûz tük ki a csa pat elé. Az õszi for du lók
után a he te dik hely rõl vár tuk a ta va szi
foly ta tást. A Nyárlõrinc és a Lakitelek
volt elõt tünk és úgy lát tuk, hogy mind a
két csa pa tot be tud nánk fog ni egy jobb
sze rep lés sel. Vé gül is a cél ki tû zés al só ha -
tá rát si ke rült el ér ni, mert a he te dik he lyen
zár tuk a baj nok sá got. A he lye zés sel nem
is va gyok elé ge det len, in kább a meg szer -
zett pon tok kal, ami kis hi ány ér ze tet kelt
ben nem. A hat ve re ség ki csit sok volt, fõ -
leg a mu ta tott já ték alap ján. A jobb csa pa -
tok el len meg pró bál tunk ki csit vis  sza áll ni
és kont rá kat ve zet ni. El le nük a két ékes
meg ol dást vá lasz tot tuk. A gyen gébb csa -
pa to kat pe dig le tá mad tuk, há rom csa tá ros
já ték kal. Több já té kos is jó tel je sít ményt
nyúj tott, volt aki idõ sza ko san. Ta lán aki a
leg na gyob bat fej lõ dött az õszi ön ma gá hoz
ké pest, lé nye ge sen job ban ját szott és

meg bíz ha tó volt a ta va szi mér kõ zé sek so -
rán, az Pász tor Gyu la volt. A töb bi ek nél
min den ki nek volt jó és rossz mec  cse. Az
iga zán jó át la got ta lán csak a Gyu la tud ta
pro du kál ni.

- Az if jú sá gi csa pa tunk a ta vas  szal na -
gyon jól sze re pelt. Saj nos egy-két mér kõ -
zés el ment, amit be kel lett vol na gyûj te ni
a do bo gó hoz. Így egy pont tal le ma rad tak
a har ma dik hely tõl. Saj nál tam õket, mert
ta vas  szal na gyon jól ment a srá cok nak a
fo ci. Vé le mé nyem sze rint a hel vé ci ai ve -
re ség volt az, amin el csúsz tak, és ami el -
vit te elõ lük a do bo gót. Az if jú sá gi csa pat -
nál lesz né hány túl ko ros. A je len le gi sza -
bá lyo zás sze rint egy szer re csak né gyen
játsz hat nak, il let ve csak ennyit le het ne -
vez ni egy mér kõ zés re. A le he tõ sé get meg
akar juk ad ni azok nak is, akik már on nan
ki ke rül nek, de a fel nõtt csa pat ba még nem
fér nek be. Ép pen ezért a kö vet ke zõ baj -
nok ság ban is in dul ni fo gunk a me gyei III.
osz tály ban is. Re mél jük, hogy a ta va szi -
nál jobb sze rep lést tu dunk el ér ni, mert a
ti zen egye dik he lyen fe jez ték be a baj nok -
sá got. Nagy va ló szí nû ség gel két kis kun -
fél egy há zi já té kos is sze re pel majd a csa -
pat ban, de a töb bi ek mind he lyi ek lesz nek
- mond ta Ma gyar At ti la. 

Szyta

Könyv tá ri aján ló

Is me ret ter jesz tõ köny vek:
Ungváry Krisz ti án: A Hor thy -rend -
szer mér le ge
Christiana Wergowski: A ku tyám -
egye dül ott hon
Baráth Gá bor: Az iPhone könyv
Be ne dek And rás (szerk.): Di gi tá lis
pe da gó gia 2.0
Borics Ka ta: Gyó gyí tó di é ták
Frank Zsó fia: Gyó gyí tó ét ke zés
Lundy Bancroft: Le het-e jó apa a
bán tal ma zó?

Szép iro da lom:
Pa u la McLain: A pá ri zsi fe le ség
Kitty Halbertsma: Ama ril la kis asz -
 szony
Jeff Kinney: Egy ropi nap ló ja 1-3.
L.J. Smith: Vám pír nap lók 8.
David Baldacci: A ha to dik
Danielle Steel: Anyák vét kei
Bán Mór: Hu nya di 6. (A hol ló há -
bo rú ja)
Tea Stilton: Óz, a nagy va rázs ló
Cinnfordban
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Fel vo nu lás és tûz gyúj tás 
Az el múlt év hez ha son ló an ez út tal

is meg ren dez te a lo vas egye sü let a
Szent Iván na pi fo ga tos fel vo nu lá sát.
Igaz, mind ös  sze hat ko csi val jár ták vé -
gig a köz ség ut cá it, de a fo ga to kon jó
han gu lat ural ko dott. A szü lõk a gye re -
ke ik kel együtt utaz tak, így min den ki
jól érez te ma gát. Vi dám be szél ge té sek
zaj lot tak a ko csin, in te get tek az ut cán
lé võk nek és min den kit hív tak az es ti
mu la to zás ra. 

A vis  sza ér ke zés után a lovaspályán
Ke re kes And rás jó vol tá ból már szólt a
ze ne. Meg gyúj tot ták a tü zet, és aki
akart, az sü tö get he tett is. So kan él tek is
ez zel a le he tõ ség gel. A jó han gu la tot
csak fo koz ta, ami kor elõ ke rül tek az ita -
lok is. Kínálgatásokból nem volt hi ány.
Szin te min den ki kí nált min den kit. Ro -
po gott a tûz, szólt a ze ne és töb ben is
dal ra fa kad tak. Az ilyen tí pu sú ese mé -

nyek még szo ro sab bá te szik az em be ri
kap cso la to kat. Az nem tud juk, hogy
más nap volt-e olyan, aki nek fájt a fe je,

vagy égett a gyom ra, de an  nyi bi zo -
nyos, hogy azon az es ten va la men  nyi
részt ve võ jól érez te ma gát. 

Gyerekek versenyeztek halfogásban
Az Al pá ri Ti sza Hor gász Egye sü let

jú ni us 16-án tar tot ta meg - im má ron har -
mad szor ra - a gyer mek na pi hor gász ver -
se nyét. Iga zi nyá ri nap kö szön tött a ver -
seny zõk re. 7 órá tól volt a gyü le ke zõ a zu -
ho gó nál, ahol már fris sen sü tött hal lal
vár ták a ver se nyen részt ve võ ket. A ver -
seny sza bá lyok is mer te té se után a ha gyo -
má nyos nak mond ha tó mó don kez de tét
vet te a szá mo zott cso ko lá dé val tör té nõ
sor so lás. A kö zel 100 ver seny zõ bõl ál ló
cso port el fog lal ta az ál ta la ki hú zott he -
lyet, és kez de tét vet te a két és fél órás
ver seny.

A hor gá szat be fe jez té vel ke rült sor a
ki fo gott ha lak mér le ge lé sé re. Az ilyen kor
szo ká sos mó don a mér le ge lés után va la -
men  nyi ha lat vis  sza he lyez tük a víz be. A
mér le ge lést kö ve tõ en a ver seny zõk visz -
 sza vo nul tak a fél szi get re, ahol el kez dõ -
dött az ebéd, amit na gyon jó ét vág  gyal
fo gyasz tot tak el min den ki. 

A meg hir de tett ka te gó ri ák ban 5 ku pát
ad tunk át, a csa lá di ver seny szám ban hár -
mat, és dí jaz tuk a leg na gyobb ha lat fo gó
ver seny zõt, va la mint a Madla csa lád ál tal
fel aján lott ku pát a  leg fi a ta labb ver seny -
zõ nek ad tuk át. Min den részt ve võ gye -
rek ver seny zõ nek ad tunk aján dé kot,
amely a hor gá szat tal kap cso la tos. 

Ez a nap jó idõ ben, jó han gu lat ban

telt el, amit bi zo nyít az is, hogy ös  szes sé -
gé ben több mint 200-an vet tek részt a
ren dez vé nyen. Az Al pá ri Ti sza Hor gász
Egye sü let ve ze tõ sé ge kö szö ne tet mond
mind azok nak a sze mé lyek nek és in téz -
mé nyek nek, akik tá mo ga tá suk kal hoz zá -
já rul tak a ver seny meg ren de zé sé hez.

A kö vet ke zõ ren dez vé nyünk au gusz -
tus 17-én lesz, ami kor is az egye sü let tag -
jai ver se nyez het nek egy más sal. A ha gyo -
má nyos ver seny rõl min den ki idõ ben kap
tá jé koz ta tást pla ká tok se gít sé gé vel.  

azAlpáriTiszaHorgász

Egyesületvezetõsége

Ered mé nyek: 10 év alatti lányok: 1.
Réczi Ri ta 1030 g, 2. Madla Ri ta 690 g,
3. Mizere Iza bel la 590 g, 4. Szat má ri Li -
li 290 g, 5. Sü ve ges La u ra 200 g.

10évalattifiúk:1. Csényi No el 1960
g, 2. Pop per Ádám 1660 g, 3. Novák
Kris tóf 1170 g., 4. Novák Pat rik 450 g, 5.
Dó sa At ti la

10-14 év közötti lányok: 1. Ot tó
Dorina 1080 g, 2. Kõ vá gó Kar ina 840 g,
3. Fa ra gó Ni ko lett 530 g, 4. Pa tai Ad ri enn
260 g, 5. Víglási An na 80 g.

10-14 év közötti fiúk: 1. Tóth Pat rik
2640 g, 2. Ollári Ádám 860 g, 3. Szikora
Szil vesz ter 820 g, 4. Sze ri Gá bor 480 g,
5. Rédai Fló ri án 240 g.

Családi kategória: 1. Barta csa lád:
Tarjányiné Kis Má ria, ifj. Barta La jos,
Gu lyás Ádám, Gu lyás Re gi na 1350 g.

2. Nagy csa lád: Nagy Lász ló, Nagy
Zol tán, ifj. Nagy Zol tán, Nagy Mar cell
710 g.

3. Far kas csa lád: Far kas Zol tán, Far -
kas Zoltánné, ifj. Far kas Zol tán, Far kas
Lász ló 450 g.

A legnagyobb halat fogta: Gu lyás
Ádám 280 g.

Alegfiatalabbversenyzõ:Pop per Jáz -
min 2 és fél éves.

A könyvtár
nyári nyitva tartása

2013. augusztus 31-ig

hétfõ: 8-12 -

kedd: 10-12, 13-15,30

szerda: 10-12, 13-17,30

csütörtök: 10-12, 13-15,30

péntek: 8-12, 13-17,30

Augusztus 5-20-ig
a könyvtár ZÁRVA tart.
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"FÉLEGYHÁZI HAN GYA
2010 TER ME LÕ IS KO LA" 

- A VI DÉK IS KO LÁ JA - 
TÁMOP

1.4.3.-12/1-2012-0121.

A kis kun fél egy há zi Pe tõ fi Sán dor Vá ro -
si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont új
eu ró pai uni ós pá lyá za tá ban va ló rész vé -
tel re vár juk a me zõ gaz da sá gi te vé keny -
sé get sze re tõ és az iránt el hi va tott sá got
ér zõ, je len leg mun ka hel  lyel nem ren del -
ke zõk je lent ke zé sét.
A Félegyházi Han gya 2010 Ter me lõ is -
ko la el ne ve zé sû pro jekt ben 72 fõ sze rez -
he ti meg tá mo ga tás sal az Arany ka lá szos
gaz da OKJ-s ké pe sí tést.

Arany ka lá szos gaz da kép zés után vá -
laszt ha tó ta go za tok:
haj ta tott szán tó föl di zöld ség és gyü -
mölcs ter mesz tés
ba rom fi te nyész tés és tar tás
zöld ség-gyü mölcs fel dol go zás és gyógy -
nö vény ter mesz tés

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2013. jú li us 17.

El ér he tõ sé gek:
Ügy fél szol gá la ti iro da: 6100 Kis kun fél -
egy há za, Kos suth
La jos ut ca 12. 
I. eme let 104-es
iro da
Te le fon szám: 0620/388-3740
Hon lap:
www.psvk.hu => Ter me lõ is ko la me nü -

pont

zEzer nél is töb ben vet tek részt az
Együtt egy má sért ren dez vé nyen, amit a
Lakitelek Nép fõ is ko lán tar tot tak. Ez
volt már a ti zen egye dik al ka lom, ami -
kor idõ sek, a fo gya ték kal élõk ta lál koz -
tak. Nem csak a me gyé bõl, de az or -
szág töb bi ré szé bõl is ér kez tek ven dé -
gek, aki ket Lezsák Sán dor kö szön tött.
Hanó Mi hály, a Moz gás kor lá to zot tak
Bács-Kis kun Me gyei Egye sü le té nek az
el nö ke el mond ta, hogy az egye sü le tük -
bõl több mint öt szá zan ér kez tek a nép -
fõ is ko lá ra, hu szon egy csoportuk volt
je len. Az aka dály men te sí tés ben na gyot
fej lõ dött az or szág. Sok se gít sé get kér -
nek tõ lük, hogy ho gyan ala kít sák át az
épü le te ket, hogy a kerekesszékesek is
tud ják hasz nál ni. Örö mét fe jez te ki,

hogy egy re több te le pü lé sen akadály-
mentesítik az in téz mé nye ket. Min den -
ki nek van fo gya té kos sá ga, amit el kell
fo gad tat ni má sok kal - hang sú lyoz ta. 

A nap fo lya mán szá mos cso port lé -
pett a szín pad ra és szó ra koz tat ta a je -
len lé võ ket. Az egész na pos prog ram
ke re té ben min den ki meg ta lál hat ta az
ér dek lõ dé sé nek  meg fe le lõ mû so ro kat.
Ver senyt is hir det tek gril lázs tor ták és
po gá csák kö zött. Szebb nél szebb ké -
szít mé nyek ér kez tek a tor ták ból, és na -
gyon fi nom po gá csá kat is ké szí tet tek
az ügyeskezû as  szo nyok. Jö võ re már a
ti zen ötö dik al ka lom lesz, ami kor is is -
mét a Lakitelek Nép fõ is ko lán ta lál koz -
hat nak azok, akik va la mi lyen fo gya ték -
kal él nek.

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

A ki ál lí tás hely szí ne: Mû ve lõ dé si ház
Ide je: 2013. au gusz tus 16. 17:00

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

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2013. au gusz -
tus 9.
Je lent kez ni le het: Tö rök Józsefné
Babikánál 06/70-365-3357

Min den ki nek van fo gya té kos sá ga

Rend õr sé gi Köz le mény
Az el múlt hó nap ban az aláb bi va -

gyon el le ni bûn cse lek mény el kö ve té se
mi att in dí tott el já rást a Kis kun fél egy -
há zi Rend õr ka pi tány ság:

Jú ni us 4-én 23 óra 45 perc és jú ni us
6-án 5 óra 40 perc kö zöt ti idõ ben is me -
ret len el kö ve tõ egy Má tyás ki rály ut cai
élel mi szer bolt ba ab lak be tö rés mód sze -
ré vel be ha tolt, és on nan 2 táb la Milka
cso ko lá dét el tu laj do ní tott. A lo pás sal
oko zott kár: 500 Ft, a ron gá lás sal oko -
zott kár: 60.000 Ft. Az ál lam pol gá ri se -
gít ség nek és a tér fi gye lõ rend szer fel -
vé te le i nek kö szön he tõ en a cse lek -
ménnyel gya nú sít ha tó sze mélyt már
más nap el fog ták, majd gyor sí tott el já -
rás ke re té ben bí ró ság elé ál lí tot ták.

Jú ni us 6-án 12 óra és jú ni us 8-án 14

óra kö zöt ti idõ ben is -
me ret len el kö ve tõ a
tiszaalpári fel sõ te me -
tõ bõl el tu laj do ní tot ta
egy sír grá nit ból ké -
szült ol dal fa la it. A
bûn cse lek mén  nyel oko zott kár
250.000.- Ft. 

Jú ni us 6-án  20 óra és 21-én 20.40
óra kö zöt ti idõ ben is me ret len el kö ve tõ
egy Mó ricz Zsig mond ut cai in gat lan ba
ke rí tés át má szás, majd be já ra ti aj tó la -
kat pánt já nak le fe szí té sé vel be ha tolt és
on nan el tu laj do ní tott 1 db So ny
Ericcson K7101 tí pu sú mo bil te le font,
to váb bá meg ivott fél li ter te jet. A bûn -
cse lek mén  nyel oko zott kár 10 ezer Ft,
a ron gá lás sal 5 ezer Ft kár ke let ke zett.
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Tiszaalpár a Trió
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió mûsorait, hogy ne
maradjon le semmirõl, ami Tiszaalpár életével kapc-
solatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelen-
tkezik Tiszaalpári Tükör címû magazinunk.
A képviselõ-testületi üléseket mindig az ülések het-
ében szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg felvétel-
rõl, az ismétlést pedig a következõ szombaton, szin-
tén 12:30-tól.

Figyelmébe ajánljuk további mûsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap elsõ pénteken
19:30-tól

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé -
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö -
rû APEH- és TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel. Ha -
von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé nyé -
rõl, áfá já ról, a köny ve lést, így pon to san tud ja
kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya gért el -
me gyek.

AZ IRO DA NYIT VA TAR TÁ SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 – 18 órá ig.

Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem vá -
lasszon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem
„tömeg-könyvelõirodát“ ke res.

ÉR DEK LÕD NI: 06/30/266-8536
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Régi,újfelületek
festése,mázolása,

tapétázása

Hõszigetelés, falfelület
színezése parkettacsiszolás

és – lakkozás

Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidõvel!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS

BESZERELÉSE

Egyénre szabott ajánlatokkal

várja Balla Zsolt szobafestõ mester

Tel.: 30/362-4971
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ApRóK

* El adó fa tü ze lé sû boj ler, pá ra el szí vó, 3 aj tós szek rény,
fa ker ti pad, füst csö vek, 1 db he ve rõ. Érd.: 76/425-212.

* El adó egy ba ba ko csi. Irány ár 5.000 fo rint. Ér dek lõd -
ni a mû ve lõ dé si ház ban.

* Tiszaalpár, Do bó u. 37 sz. alat ti csa lá di ház sür gõ sen
el adó. Víz, vil lany, kon vek to ros gáz van. Ér dek lõd ni:
06/20-438-6724.

* Tiszaalpár, Cso ko nai u. 5 sz. alat ti csa lá di ház el adó.
Ér dek lõd ni: 06/70-3878-489.

* Ti sza al pá ron a pos tá hoz kö zel kon vek to ros gáz fû té sû
csa lá di ház el adó. Ér dek lõd ni 30/307-8447.

* Tiszaalpár, Jó kai u. 5 szám alatt ker tes, pad lás szo bás
csa lá di ház el adó. Ér dek lõd ni: 06-20/9937014.

* Tiszaalpár köz pont já ban üz let he lyi ség ki adó. Ér dek -
lõd ni: 06/30-858-9688.

* Ti sza al pá ron a Cso ko nai u. 68. szám alatt 110 négy -
zet mé te res össz kom for tos, két és fél szo bás csa lá di ház,
par ko sí tott ud var ral, gyü mölcs fák kal, mel lék épü let tel el -
adó. Irány ár: 5,5 mil lió fo rint. Te le fon: 06-70/379-5451.

* Ti sza al pá ron 72 m2-es gáz fû té ses össz kom for tos csa -
lá di ház el adó. Ér dek lõd ni: 06/30/4866-912, 06/30/5405-
280

* Ba ba ko csi hor do zó val el adó. Irány ár: 12.000 Ft. Ér -
dek lõd ni: 06/30/4866-912.

* Re ka mié ol csón el adó. Érd.: 76/715-770
* Új ál la pot ban lé võ ké mé nyes kon vek tor és ké mé nyes

Sie mens pá ra el szí vó ol csón el adó. Érd.: 06/30/693-2234
* Kró mo zott új ál ló ven ti lá tor el adó. Érd.: 06/30/693-

2234

Aki ket na gyon vár tunk: Mar sa Csen ge (any ja ne -
ve: Mi sik Tí mea), Radu Larissza (Mo gyo ró Ma ri -
ann).
Aki ket el ve szí tet tünk: Ko vács Er zsé bet Gab ri el la
(1927), Ke re kes Endréné Karsai Ve ro ni ka (1928).

Anyakönyvihírek

KÖZ ÉR DE KÛ TE LE FON SZÁM OK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mû ve lõ dé si Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tûz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Rend õr ség Kis kun fél egy há za: 06-76-562-200
Kör ze ti meg bí zot tak:
Né meth Sán dor 06/20/539-6690
Tö rök Ro land 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lõ: 06-20/342-0268
Könyv tár: 598-816
Kacziba Sán dor pol gár õr el nök 06/20-433-3911
Pop per Jó zsef  pol gár õr (min den hó nap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák La jos pol gár õr (min den hó nap 16-31-ig) 06/30/9049-363

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lõs ki adó: Maróti Pál

Fe le lõs szer kesz tõ: Szentirmay Ta más
A szer kesz tõ te le fon szá ma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.

Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 
www.tiszaalpar.hu hon la pon.

Ké szült Kécske Nyom da Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za
B/PHF/909/Ba/92

Minden100FtBt.Boltja
Üz le tünk meg ta lál ha tó:

6066 Tiszaalpár, Al kot mány u. 19.
be já rat a Ber csé nyi ut ca fe lõl.

Kí ná la tunk ból:
ház tar tá si mû anyag áru, il lat szer, élel mi szer,
üveg áru, pa pír, já ték,  bi zsu, sok ap ró ság.

Fo lya ma to san meg úju ló,
sze zo ná lis áru kész let tel vár juk

ked ves vá sár ló in kat.
ÜZ LE TÜNK NYIT VA TAR TÁ SA:

hét fõ tõl-pén te kig: 8.00-12.00 13.00-17.00 órá ig,
szom ba ton: 8.00-12.00 órá ig.

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

ERZSÉBET uTALVÁNY
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!


