
Száz éves szü le tés na pot ün ne pel tek

Ritkapillanatoknaklehettektanúia
GondozásiKözpontlakói,dolgozói,va-
lamint, a meghívott vendégek. Szabó
JánosnéErzsikenéniszázadikszületés-
napját ünnepelték, meghitt környezet-
ben.
-Nemsokszoradatikmegegyott-

hon életében, hogy lakóját századik
születésnapján köszöntse. Szerencsére
mi mind részesei lehetünk ennek -
mondtaazünnepségalkalmávalPalásti
ViktoraGondozásiKözpontdolgozója.
Erzsike néni elég viharos, történelmi
eseményekbenbõvelkedõszázadottud-
hatmagamögött.Alpáronegyföldmû-
vescsaládharmadikgyermekekéntlátta
meg a napvilágot 1912. június 7-én.

Márfiatalondolgozniakellettacsaládi
gazdaságban,ezértnagyálma,hogyta-
nítónõlehessennemteljesült.1938-ban
mentférjhez,egyévmúlvapedigmeg-
születettJánosfia.AII.világháborúban
férjételvittékafrontra,ígyegyedülne-
veltefiátésvitteagazdaságotaháború
végéig. Ezt követõen a termelõszövet-
kezetben dolgozott 1969-ig, nyugdíja-
zásáig.Erzsikenénikétunokával,négy
dédunokával és egy ükunokával büsz-
kélkedhet.Nyolcévótaazotthonlakó-
ja,ésjóegészségnekörvend.
Dr.VancsuraIstvánpolgármesteraz

önkormányzatjókívánságáttolmácsolta
ésegyOrbánViktorminiszterelnökalá-
írásával ellátott emléklapot nyújtott át.

KériVencelplébánosahívõknekkijáró
tisztelettelköszöntötteErzsikenénit.
Anagynapalkalmával,kismûsorral

kedveskedtekazünnepeltnekaBársony
MihályNépdalkörtagjai,aTündérrózsa
Napközi Otthonos Óvoda Tengelice
csoportjának óvodásai és a Jövõnkért
Alapfokú Mûvészeti Iskola táncosai,
akik között ott volt Erzsike néni déd-
unokájais.
Aszületésnapkorszokásostortasem

maradt el, aminott díszelgett a százas
szám. Rengeteg virággal köszöntötték
az ünnepeltet, amelyek közül is a leg-
szebbazaszázszálfehérszegfûvelké-
szítettcsokorvolt,melyetSzabóJános
készítetettédesanyjának.
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Még nincs egyez ség az
or vo si la kás ügyé ben

Levelet írt Dr. Fekete Ferencné az
önkormányzatnak melyben bejelentet-
te, hogy továbbra is igényt tart aMá-
tyáskirályutca2számalattilakás,bér-
leti jogára. Írásában hivatkozik arra,
hogyaképviselõ-testületésazelhunyt
férjeolyanmegállapodástkötött,mely-
ben a lakáshoz tartozó szoba átadásá-
nak feltételéül elfogadták azt, hogy a
doktorúrhalálautánatúlélõcsaládtag-
jai életük végéig a lakás bérlõiként
használhatjákazt.Egy szobátmárko-
rábbanátadtak,amitazorvosirendelõ-
höz csatoltak.Arra kérte a képviselõ-
ket, hogy teljesítsék az egyezséget és
határozatlan ideig maradhasson a la-
kásban.
Dr.VancsuraZoltánisleveletírtaz

önkormányzatnak.Ebbenközliatestü-
lettel, hogy a Mátyás király utca 2.
szám alatti, szolgálati lakásként nyil-
vántartottingatlanraigényttart.Leírta,
hogy az orvosi rendelõben nincs sze-
mélyzetiésmozgáskorlátozottillemhe-
lyiség.A rendelõdiagnosztikai felsze-
reltségekinõtteajelenleghasználtke-
zelõ helyiséget.  Szükséges lenne egy
nagyobb alapterületû, a diagnosztikai
lehetõségeket ismagábafoglalóhelyi-
ség használatba vételére. Tervezi
ugyanis,terhelésesEKGrendszerbeál-
lítását,deezajelenlegikezelõnagysá-
gamiattnemmegoldható.Szeptember
1-elegyfõvelbõvülarendelõszemély-
zete, ami miatt nõvérpihenõt és tea-
konyhátisszeretnekialakítani.Aberu-
házásokat saját költségén szeretné
megvalósítaniaháziorvos.
Apénzügyibizottság,majdpediga

képviselõ-testületistöbbmintegy-egy
órát vitatkozott a lehetõségekrõl. Dr.
Csernus Tibor azt hangsúlyozta, hogy
fennállóbérleti jogviszonyrólvanszó.
Amennyibenabentlakótkitennék,ak-
kor megfelelõ cserelakást kellene az
önkormányzatnak biztosítani. Dr.
Vancsura Zoltán viszont azon a véle-
ményen volt, hogy Dr. Fekete Ferenc
munkaviszonyának megszûnésével, a
lakás bérleti jogviszonya ismegszûnt.
Ezértnyolcévetörvénytelenállapotáll

fenn.Hozzátette,ötvennégyzetméterre
lenne szüksége, tervei megvalósításá-
hoz.
Dr. Vancsura István polgármester

kompromisszumosmegoldást javasolt.
Nézzékmegmindakétféllel,hogymi-
lyen lehetõségek vannak. A lakásból
csakannyitválasszanak le, amennyi a
rendelõbõvítéséhezszükséges.Ajegy-
zõtpedigkérjékfelarra,hogyajogsza-
bályi hátteret vizsgálja meg és utána
terjesszeatestületelé.

Or szá gos Fa lu vé dõ
Ta lál ko zó

A Faluvédõ-és Szépítõ Egyesület
elnöke azzal a kéréssel fordult az ön-
kormányzat felé, hogy Országos Vá-
ros-és Faluvédõ Találkozó alternatív
kirándulásánaktiszaalpárivendégfoga-
dásáhozaképviselõ-testületbiztosítson
ötvenezerforintot.Atelepüléstugyanis
szeretnék bemutatni a találkozó részt-
vevõinek,akikazországkülönbözõré-
szérõlérkeznekmajdTiszaalpárrajúli-
us7-én.Aképviselõ-testülettámogatta
akérést.

Ol csóbb aján la tot tet tek

A Pannon Felszámoló Kft. nyilvá-
nospályázatothirdetetaközségbelte-
rületénlévõarégikenyérgyárésazAl-
kotmányutca18számalattiszolgálati
lakások közötti ingatlan megvételére,
amelyaTörekiKft."fa"tulajdonátké-
pezi. A képviselõk véleménye meg-
egyezettabban,hogyaterületjóhelyen
van, közel a sportpályához, de a 3,8
millió forint összeget soknak találták.
Mivelrégótaeladóatelekéseddignem
érkezettráolyanvevõ,akiéltvolnavá-
sárlási lehetõséggel, az önkormányzat
hétszázezerforint+ÁFAajánlatottar-
tottmegfelelõnek.

Két száz zal ke ve sebb
gyer mek van

A törvény értelmében az önkor-
mányzatoknak minden évben átfogó,
értékeléstkellkészíteniagyermekjólé-
tiésgyermekvédelmi feladatokellátá-

sáról. A mostani értékelésbõl kitûnik,
hogy a 0-18 évesek száma 2000 és
2011 között pontosan kétszáz fõvel
csökkent, 1194-rõl 994-re. 2010-ben
503, 2011-ben pedig 480 gyermek ré-
szesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. A kedvezmény au-
gusztus és november hónapokban je-
lent 5.800 forintot. Az önkormányzat
által biztosított személyes gondosko-
dástnyújtóellátásokközülalapellátási
feladat a gyermekjóléti szolgáltatás.
Tevékenységénekcéljaagyermekcsa-
ládban történõ nevelkedésének segíté-
se, veszélyezettségének megelõzése,
megszüntetése. Az elmúlt évben 26
családrészesültalapellátásban,nyolcat
pedigvédelembevettek.Jegyzõihatás-
körbenegygyermeketkellettvédelem-
be venni, mert az iskolai hiányzása
meghaladta az ötven órát. 2009-ben
szakmai ellenõrzést tartott a Dél-
AlföldiRegionálisÁllamigazgatásiHi-
vatal Szociális és Gyámhivatala és
mindentekintetbenjónakminõsítettea
gyermekvédelmimunkát.Azelmúltkét
évbennemvoltellenõrzés.Aképvise-
lõ-testületelfogadtaazezzelkapcsola-
toselõterjesztést.

Nõtt a mun ka nél kü li rá ta

Jelentõsváltozásoknemtörténteka
foglalkoztatás terén az elmúlt évi be-
számolóóta,ezderültkiBartonAndrás
vezetõ fõtanácsos beszámolójából. A
társas vállalkozások száma ugyan 83-
ról 64-re csökkent, de ennek oka az,
hogyazévekótanemmûködõvállal-
kozásokat törölték. A mezõgazdasági
vállalkozásokszámaviszont5,8száza-
lékkal emelkedett. A nyilvántartott
munkanélküliekszáma36fõvelnõttaz
elmúlt egy év alatt. A községben a
munkanélküli ráta négy év alatt szá-
mottevõen7,24százalékról12,72szá-
zalékraemelkedett.Ezazországosát-
lagnál(11,70százalék)magasabb.Tár-
sas vállalkozásokban 550-en dolgoz-
nak,azegyénivállalkozókszáma236,
akik 55 fõt alkalmaznak.Az intézmé-
nyekközüllegtöbbdolgozótazönkor-
mányzat foglalkoztat, szám szerint
123-at.APAXOtthonötvenfõnekbiz-
tosítmunkalehetõséget.



Érvényes õstermelõi igazolvánnyal
háromszázan rendelkeznek. Vidékre
kétszázan járhatnak dolgozni, de ez
csak becsült adat.Az önkormányzat a
lehetõségeiknek megfelelõen, elsõsor-
ban területbiztosítással, illetve ingatla-
nok bérbeadásával tudja támogatni a
munkahelyteremtõ vállalkozások indí-
tását és fejlesztését.A testületi ülésen
elhangzott, ahhoz,hogygazdaságipá-
lyázatokat lehessen nyerni, ki kellene
kerülniatelepülésnekanemhátrányos
helyzetbõl.Addig ugyanis esély sincs
pályázatok nyerésére. Dr. Vancsura
Zoltánaztjavasolta,hogyírjanakleve-
letLezsákSándorországgyûlésképvi-
selõnek, kérjék a segítségét, mert
Tiszaalpár a leghátrányosabb települé-
sekközétartozik.

Gally zú zó igen,
erõ gép nem

Dr.Vancsura István korábban több
alkalommal is jelezte, hogy szüksége
lenne a településnek egy gallyzúzóra,
mertgondotokozagallyak,zöldhulla-
dékokelhelyezése,tárolása.Arrakérte
aképviselõket,hogybiztosítsanakerre
keretet,valamintegyerõgépmegvásár-
láshoz is. Ezzel kapcsolatban olyan
döntés született, hogy árajánlatokat
kérnekazúzóra,deerõgépetnemvásá-
rolnak.

Eg  gyel több osz tály in dul

Az általános iskola 2012-2013 évi
tanév elõkészítésével kapcsolatban ki-

derült, hogy a jelenlegi tizenhat osz-
tállyalszembenakövetkezõtanévben,
17osztályindul.Akimenõegy8.osz-
tállyalszembenkettõ5.osztálykezd.A
pluszegyosztályindításaegypedagó-
gusállásbõvítésétigényli.Atanköteles
korúbeiratkozottgyermekekszáma55.
Ebbõl1.osztálybajárólesz34,óvodá-
banmarad16,mástelepülésiskolájába
iratkozott5gyerek.

A tény le ges nél
ke ve sebb óvo dás

Azóvodábanabeiratkozássorán51
gyermek számára jelezték a szülõk,
hogyigénybevennékazellátást.Közü-
lük28 fõeseténvalamilyenhátrányos
helyzet áll fenn. Éppen ezért ezeket a
gyerekeketfelkellvenni.Azelsõosz-
tályba37óvodástírattakbe.Azalapító
okirat szerint 175-en járhatnak össze-
senóvodába.A2012/2013-astanévin-
dításakor175fõvelszámított,detény-
legesen, a hátrányos helyzetek miatt,
156gyerekkellehetszámolni.

A busz jobb, mint
a vo nat

Tárgyaltaaképviselõ-testületavas-
útiésautóbuszközlekedésmiattiválto-
zásokat.Avasútiközlekedésbenáprilis
15-tõl megszûnt két közvetlen járat
Kiskunfélegyházára, amely a reggeli
órákban ment. Sokan inkább a buszt
veszik igénybe a vonat helyet,mert a
Volántársaságokjobbszínvonalattud-

nak biztosítani az utasoknak, ugyan-
azon költségtérítés mellett.A testületi
ülésen elhangzott, hogy a két reggeli
vonatjárathelyettegynagybusztkel-
lene indítani. Problémakéntmerült fel
az is, hogy a Kecskemét-Lakitelek-
Tiszaalpár autóbusz vonalon a közsé-
günkben élõknek többet kell fizetni,
mert a buszbemegyLakitelekre.Sze-
rencsésebb volna, haKapásfalunál le-
kanyarodna, és úgy menne tovább
Tiszaalpárfelé.Felmerültittisannaka
lehetõsége, hogy kérjék meg Lezsák
Sándorországgyûlésiképviselõt,hogy
tegyen annak érdekében, hogy a két
reggelivonatjáratotvisszaállítsák.

Lép csõ a jár dán

CsabaiCsabaPálapiacmûszakiel-
lenõre észrevételt tett azzal kapcsolat-
ban,hogyapiactérbejáratiajtókelõtta
lépcsõketkívülhelyeztékel,amiajár-
daszakasz egy részét elfoglalja. Véle-
ményeszerint,csakígylehetettmegol-
daniabalesetmenteslépcsõrevonatko-
zóelõírásokat.Akialakítottvízelveze-
tõt és a meglévõ járdalapokat viszont
balesetveszélyesnek minõsítette. Java-
soltaavízelvezetõráccsaltörténõlefe-
dését, valamint a járdalapokra
térkõburkolatelkészítését, azelsõ lép-
csõfokmagasságával egy szintbehoz-
va.ATérburkolatKft.amunkálatokra
hárommillióforintajánlatottett,amita
testületsoknaktartott.Azülésenolyan
döntés születetett, hogy meg fogják
nézni, hogyan lehetne olcsóbban kivi-
telezniafelmerültproblémát.
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Pom pás és tech ni kai díj
AszedresiLovasUdvarházésaszek-

szárdiGaray JánosÁltalános Iskola által
meghirdetettIV.országoslovasrajzésfo-
tópályázaton Deák Csenge technikai kü-
löndíjatnyert,CsernákPatrikpedig"Pom-
pás-díjat"kapott.Arajzpályázattémájalo-
vakkal,alovakgondozásával,lovaglással
kapcsolatos élmények megörökítése, il-
lusztrációkészítésevoltolyanirodalmial-
kotáshoz,melynek szereplõje ló.A díjak
átvételéreagyönyörûLovasUdvarházban
került sor, ahol a gyerekeket és szüleiket
egész napos program és vendéglátás is
várta.
Felkészítõtanárok:IviczIvettésSzõkeÉva

Bol dog
szü le tés na pot!

Demeter Ferencné Ve-
ronkanéni80.születés-
napjátünnepelte június
7-én. Veronka néni ki-
lenc éve özvegyen él.
Négygyermeketnevelt
fel,háromfiútésegylányt,akikkö-
zül egy fiúgyermekét nagy bánatára
márelvesztette.Gyermekeitszeretet-
telnevelte.
Születésnapján szûk családi kör kö-
szöntötte,nagyszeretettel.
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Gyor san fel épült az új pi ac
Mûszakilagmárteljesenkész,azúj

piac, az árusítással azonban még né-
hány hetet várni kell a termelõknek,
hogyportékájukatértékesítenitudják.
Akörnyék talán legszebbpiaccsar-

noka rekordidõ alatt, mindössze hat-
vanhét nap alatt készült el, azAlkot-
mány utcai óvoda helyén.A mûszaki
átadástmájus16-án tartották.Anégy-
százméteres épület,melyneknagyob-
bikrészeteljesenzárt,akisebbikrésze
csakfedett,negyvennégymillióforint-
bakerült.Magaazegészpiacrésztel-
jesenkörbekerített,zárható,belülhúsz
parkoló helyet alakítottak ki. A tetõ-
szerkezetrenapkollektorokatszereltek,
amelyamelegvízbiztosításátsegíti.
A piac hagyományos technikával

készült: vasbeton pillérvázas, kerámia
tégla oldalú, hat centiméteres szend-
vicspanel tetõszerkezetû, illetve a terv
szerint, mûanyag nyílászárókat építet-
tekbe.Hagyományosahomlokzatbur-
kolásésaszínezés. -Acsarnokotúgy
építettükmeg,hogymozgáskorlátozot-
takishasználhatják-árultaelVargaRi-
chárd a kivitelezõ Generál Centrákl
Kft.Kecskemétépítésvezetõje.
- Maximálisan elégedett vagyok a

tervezõvel, kivitelezõvel és amûszaki
ellenõrrel is, mert határidõre mindent

elkészítettek-nyilatkoztaDr.Vancsura
Istvánpolgármester. -Azújpiac tele-
pülésünk egyik legszebb épülete lett.
Nagyon remélem, hogy be is tudjuk
majdlakni,ésahelyitermelõkkifog-
jákhasználni,mertaztgondolom,hogy
a piac a gazdaság egyik motorja, ha
mûködik.Amennyiben nemmûködik,
akkormegkellnézni,hogymilehetaz
oka.Mitermészetesenmindentmegfo-
gunktenniannakérdekében,hogyapi-
ackilegyenhasználva.Mostamûsza-
kiátadásutánfelfoggyorsulazenge-
délyekbeszerzése,ésvéleményemsze-

rintjúliuselejéremûködõképesleszés
birtokba tudják majd venni a gazdák.
Azerreacélraszántkeretetnemléptük
túl,deleszmégegyfeladatunk,azépü-
let elõtti járdát kell rendbe tenni, egy
részt praktikusságból,más részt pedig
esztétikaiokokmiatt,deeztmárönkor-
mányzati pénzbõl kell megvalósíta-
nunk.Mivelkerítéssel teljesenzárt te-
rületrõlvanszó,nemcsakpiackéntle-
hetmajdhasználni,hanemegyéb ren-
dezvényeket,akárcsaládieseményeket
ismeglehetvalósítanibenne-mondta
VancsuraIstván.

Si ke rek a Sár ká nyos Pün kös dön

AcsongrádiSárkányosPünkösdel-
nevezésû program rajzpályázatára ké-
szítettékazáltalános iskola tanulóikü-

lönbözõ alkotásokat.A rajzpályázat ki-
írása értelmében kedvenc sárkányukat
kellettagyerekeknekábrázolniukrajzon

(akármilyen technikával), illetve alkot-
niuksárkánytábrázolószobrokattermé-
szetesanyagokbólvagygyurmából.
Alegtöbbkreatív,ötletespályamun-

ka Ivicz Ivett, IviczLázárnéésTóthné
Mátyus Mónika tanítónõk osztályaiból
kerültki,dicsérveakisdiákokatésalel-
kesszülõketis.AII.SárkányosPünkösd
rendezvénysorozat keretén belül a "Te
sárkányod" címmel rajzpályázaton kü-
lönleges technikákkal csodálatos mun-
kadarabokat készítettek a diákok, me-
lyetazsûrielismerésselértékelt.Amá-
jus26-ánmegtartottdíjkiosztónakövet-
kezõ tanulóink értek el helyezést: rajz-
kategória:1.MarsaSzonja,2.SósLuca.
Szoborkategória:1.CsernusBertaKa-
ta,2.BársonyKatalin.Mindanégyena
3/b osztály tanulói. Felkészítõ tanáruk:
IviczLázárné.
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Is mét dol goz tak a ta nu lók

Májusközepénismétmunkábalen-
dültegylelkesdiákcsapatajátszóudvar
továbbibõvítéséért.Lecsiszolták,majd
ViglásinéTóthAndreaáltaladományo-
zott festékkel és ecsetekkel újrafestet-
tékazudvaronlevõasztaltéspadokat.
Azudvaritoronyegyrészétszinténfel-
újították.Afestésbenszülõkésdiákok

egyarántrésztvettek.Segítõk:Malitsek
Ferencné,Barna Irén ésÖtvösMargit
szülõk,valaminta7.osztályokbólKo-
vács László, Nagyapáti Szabolcs,
Nánási Dávid, Hódi Mihály, Varró
Gabriella,Vetter Fanni,VarróRoland,
BodorAttila, Zoltai László, Kelemen
Alex és Lévai Márk tanulók, Bondár

Enikõvezetésével.Ezutánazudvarkö-
vetkezett,aholakorábbanmárlekopott
játékokegyrészétfestettékújra.
KésõdélutánmegérkezettBorosJá-

nos,akimarkolójávalkiszedteahomo-
kozó helyén feleslegessé vált földet,
majd a tolólapáttal elegyengette a ta-
lajt. Haticza János traktorral hozta a
homokot.AkoordinálástMarótiPálvé-
gezte.
Amunkaakövetkezõnaponfolyta-

tódott,ahola6./bosztálytanulóibela-
pátoltákanégyköbméternyihomokota
gödörbe,illetveakörülöttelevõterepet
elegyengették.Amunkaatechnikaóra
keretében, jó hangulatban zajlott. Az
alkalmi "munkások": Babar Sára,
Ballabás Viktória, Bánfi-Antal Dávid,
Bravik Bianka, Czinege Gréta,
Czombos Barbara, Farkas Ilona,
FekecsNikolett,HürkecSándor,Janik
Nóra,KalmárGréta,KanálPéter,Kiss
Vivien.Délutánanapközisekmár fel-
építettékahomokozóbanazelsõvárat,
élveztékazújjátéklehetõséget.
Szeretnék köszönetet mondani

mindazoknak, akik a munkában részt
vettek.

Fél mil lió fo rin tot nyert az is ko la
Azutóbbiévekbenaszûköspénz-

ügyilehetõségeinkmiatt„megrekedt“
atervezettfásítási-virágosítás,denem
adtukfel,hogyamármeglévõterüle-
teketisminélesztétikusabbá,környe-
zetbaráttá,ajátéknakésapihenésnek
kellemeshelyszínnévarázsoljuk.
Iskolánk ezért idén is rész vett a

Cetelem és a WWF Magyarország
Zöldsuli pályázatán, hogy zöldebb,
barátságosabb játszóudvart alakíthas-
sunkkiagyerekeknek.
Május 1-én érkezett az örömteli

hír:adr.GálhidyLászló (WWF),dr.
BálintGyörgy(Bálintgazda)ésakét
CetelemBankmunkatársaáltalalko-
tottzsûriszakmaidöntésealapján,öt-
százezer forint támogatást kapott is-
kolánk.Apályázattal85négyzetméter
elégségesfûmag,31dbcserjeés2db
favásárlásáranyílik lehetõségünk.A
támogatásbólaszomszédostelekfelõl

sövényt(cserjesort)telepítünk,apo-
ros terület egy részét füvesítjük, ár-
nyékotadó fátültetünk.Reményeink
szerintazöldjátszóudvarlakájoske-
rete leszaSzemerédiCsabaáltalké-
szítettpavilonnak.
Amegvalósításbaaziskolatanuló-

inkívülbevonjukaszülõket,aFalu-
szépítõ Egyesületet és a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatot. Az öntö-
zéstéskarbantartásimunkákatfolya-
matosanvégezzükatanulókkal.Apá-
lyázatfelelõsdr.HalászMátyásné ta-
nárnõ,aziskolaöko-koordinátora.
Bár az iskola a zsûri választása

alapjánlettnyertes,ezútonköszönjük
meg valamennyi lelkes iskolapárto-
lónknak, akik internetes szavazatuk-
kal támogatták szépítési törekvésein-
ket!

Dr. Ha lász Mátyásné, Szõ ke Éva,
Gibárszki Sándorné 

Ver seny ered mé nyek
A2011/2012-estanévbenazaláb-

bi eredmények születtek történelem
tantárgyból.AzOrszágosTörténelmi
Verseny megyei fordulójában Csík
Péter hetedik, Kása István Márk ki-
lencedik,BallaNikoletttizenegyedik,
RécziÁkostizenkettedikhelyezéstért
el.AKÖÁIDózsaGyörgytagiskolája
által meghirdetett kistérségi történe-
lemversenyenKásaIstvánMárk7.b
osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Kõvágóné Kálmán
Klára.

Eperke hí rek
Június27-én9-11óráignyíltnapot
és beiratkozást tartunk a
2012/2013-as tanévre. Mindenkit
szeretettelvárunk!

Az Eperke Csa lá di nap kö zi
dol go zói
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Szín vo na las pro duk ci ók a Ki mit tud-on 
Nagy érdeklõdés mellett zajlott le

május18-ánazÁrpádFejedelemÁlta-
lános Iskola és Könyvtár Diákönkor-
mányzataáltalszervezettKimittud?A
megmérettetésen65tanuló28produk-
cióban bizonyította társainak, tanárai-
nak és az érdeklõdõknek azt, hogy
mennyiágábanvanotthonamûvésze-
teknek. Láthattunk, hallhattunk mese-
és versmondókat, énekeseket, néptán-
cosokatésmoderntáncosokat,„ördög-
botosokat“ésegybûvöskockakirakót.
A zsûrinek, melynek tagjai

Gibárszki Sándorné igazgatónõ, Ivicz
Lázárné tanítónõ és Dömötörné Tar
Margittanárnõvoltak,igennehézdol-
gavolt,mivelnagyonszínvonalaspro-
dukciókatláthattunk.
Akövetkezõeredményekszülettek:

Versésprózamondás:1.NagyMónika,
2. Dósa Edit, 3. Schindler Kitti Nép-
tánc kategóriában különdíjat kapott:
Kelemen Áron, Víglási Anna, Farkas
Dóra, Ollári Gábor és Fekete Ádám.
Ének és zene: 1. CsókaAlexandra és
CsókaRoland, 2.KerekesKitti,Dósa
ÁgnesésDeákCsenge,3.KovácsSzil-
via.Egyébkategória:1.HerczegTibor,
2.NovákAnna,3.KelemenKrisztofer.
Modern tánc: 1. Szemerédi Anett, 2.
Ajtai Viktória és Sinkó Renáta, 3.
VetterFanni,GrohóczkiTímea,Bende

Fanni,CséplõNikoletta,PusztaiLilla,
MezeiBianka.Különdíjbanrészesültek
az 1.a és a 2.b osztály Hannah
Montana-slányai.
Senki nem távozott üres kézzel,

mertahelyezettekokleveletésajándé-
kotkaptak.Azatanuló,akinemértel
helyezést,emléklapotésegytollatve-
hetettát.
Köszönetetszeretnénkmondani tá-

mogatóinknak, segítõinknek, akiknél-
külnemjöhetettvolnalétreezaprog-
ram: a mûvelõdési háznak, amely a
helyszíntbiztosította,a100-asboltnak
ésaCzinegeManufaktúrának,aholaz

ajándékokat vásároltuk, Szabó Tibor-
nakésBerkesDánielnek,akikahango-
sítástbiztosítottákszámunkra,Kerekes
AndrásnakésCsókaTamásnak,akika
technikaisegítségetnyújtották,atanu-
lóinknak,akikateremberendezésében
és a program lebonyolításban segítet-
tek,AjtainéMarikának,aszülõknekés
a tanároknak, akik segítették a felké-
szülést.

Tóthné Mátyus Monika és
Bondár Eni kõ 

di ák ön kor mány za tot se gí tõ
pe da gó gu sok

Pá lya vá lasz tá si prog ram

Május30-ánnegyedikalkalommal
nyíltlehetõségükahetedikestanulók-

nakosztályfõnökeikkíséretébenarra,
hogymegismerkedjenekahelyimun-

kalehetõségekegyrészével.Apolgár-
mesterihivataligensokrétûtevékeny-
ségétDr.VancsuraIstvánpolgármes-
terúrmutattabeazérdeklõdõgyere-
keknek. A MATIC Kft.-ben folyó
munkafolyamatokat Bársony András
ismertette. A Czinege Manufaktúra
Kft-benCzinegeIstvánjóvoltábólKõ-
vágóRóbertrévénalogisztika,Bugyi
Gyuláné elõadásában kiskereskede-
lem,valamintGörögIldikótájékozta-
tójaalapjánadesignésmarketingte-
rületétismerhettékmeg.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akikbiztosítottákahasznos tapaszta-
latszerzést.

Kõvágóné Kál mán Klá ra
prog ram fe le lõs
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Tün dér ró zsa nap az óvo dá ban 

Óvodánk fennállása óta második
alkalommal rendeztemeg aTündér-
rózsanapot.Agyermekekszüleikkel
együtt tölthették az egész délelõttöt
ésakoradélutánt.
Programokban bõvelkedõ esemé-

nyeksorozatakövetteegymást.Reg-
gel9órakoraziskolábakészülõgyer-
mekekünnepélyeskeretekközöttbú-
csúztak el csoporttársaiktól. 10 óra-
kor ajándékkoncert várta a Bona
együttes elõadásában, a tornaterem-
benazérdeklõdõket.A4 tagúpeda-
gógusokból álló zenész együttes vi-
dám hangulatot teremtett. Ezután az
udvaron,6állomásonkülönfélemoz-
gásos játékokkalvártákazóvónõka
csoportokat. Szülõk és gyermekek

együtt játszhattak, mérhették össze
ügyességüket, erejüket. Miközben
folytajáték,abográcsokban,kemen-
cében sültek, fõttek a finomabbnál,
finomabbételek.Azegészudvartbe-
lengtékazínycsiklandóillatok.Azel-
múltévbenkemencét, idénivókutat
avattunk,amitsoksegítõkéztettlehe-
tõvé.Erre a szép eseményre délután
egyórakorkerültsor.ABácsvízZrt.
alapanyagok vásárlására ajánlott fel
pénzösszeget,melybenPetrikAndrás
a tiszakécskei üzemmérnökség volt
vezetõjejártközbe.Azivócsapmeg-
vásárlását ifj.BarnaSándor támoga-
tása tette lehetõvé.A kút környéké-
nekszegélykövétErdõsLászlóaVIA

NOUVE BT. ügyvezetõ igazgatója
ajánlotta fel.A beszerzésben, a kör-
nyezet esztétikus alakításában, hely-
reállításában Konfár Tibor, Ollári
Olivér, Kiss Ferenc, Kutasi János,
Gyovai József, Dósa Márton Attila
szülõ,valamintazönkormányzatné-
hányalkalmazottja,SzatmáriAndrás
ésNovákIstvánvoltsegítségünkre.
Amunka oroszlánrészét két apu-

ka, két elismert helyi mesterember
vállaltamagára.FeketeErvinkõmû-
vesmesternekaszakértelmét,tudását
dicséri az építmény, aki ötleteivel,
kétkezimunkájávalegésszéformálta,
megalkottaeztaszépkutat.
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Né me tül ver se nyez tek

Sikeresenszerepeltekaziskolatanulói
az országos német REGENBOGEN
verseny budapesti döntõjén, melyet
május15-énafõvárosbanrendeztek.5.
osztályosokközül9. lettKõvágóKar-

ina,11.VancsuraAnna,12.BarnaMa-
rietta, 13.Kelemen Imre. 6. osztályo-
sok:10.PappDóra.8.osztályosok:6.
BallaNikolett,14.PappJózsef.Felké-
szítõtanár:KomárPálné.

Avízvezetékszerelõimunkálatokat
Fodor László vízvezeték szerelõmes-
ternek köszönhetjük. Mindketten sok-
sok idõt, energiát áldoztak szabadide-
jükbõl. Nincs annál becsülendõbb
gesztus,mintamikorvalakiönkéntad-
ja szaktudását, segítségét a közösség-
nek a maga lehetõségei és tehetsége
szerint. Köszönjük nekik. Ez a kút
nemcsakkõ,fémésépítõanyag,hanem
egycsodálatosegyüttmûködéseredmé-
nye.
AkútavatóünnepségutánaTiszavi-

rágegyüttesszórakoztattaa jelenlévõ-
ket.Azegésznapotavidámság,agyer-
mekközpontúság jellemezte. Hagyo-
mányt szeretnénk teremteni, hiszen
nincs felemelõbb érzés, mint amikor
egyközösségösszekovácsolódik,öröm
ez a gyermekeknek és a felnõtteknek

egyaránt.Mindannyiunkközös célja a
boldog, önfeledt gyermekkor megte-
remtése.Aztérezni,hogyjógyereknek

ésjószülõneklenni.Reméljükezanap
ishozzájárultehhez.

Novák Imréné

Nehéz idegenbeli meccsek
Májushónapbanazalábbieredménye-

ket érték el a felnõtt labdarúgók:
Kiskunmajsa - Tiszaalpár 2-2 (1-1),gól-
szerzõ: Kertész 2. Tiszaalpár -
Pálmonostora 3-1 (0-1), gólszerzõink:
László, Kulmann, Borsi. Kecel -
Tiszaalpár 3-1 (3-0), gólszerzõnk:
Kulmann.Városföld-Tiszaalpár3-0(2-0).

Ifjúságiak:

Kiskunmajsa - Tiszaalpár 2-0 (1-
0). Tiszaalpár - Pálmonostora 7-0
(7:0),gólszerzõink:Dobos2,Szabó2,
Sándor, Palócz G. Bárdos. Kecel -
Tiszaalpár 6-0 (4-0). Városföld -
Tiszaalpár 0-0.
Kérünkmindenfutballszeretõhelyi

lakost, hogy jelenlétükkel támogassák
mérkõzéseinket!HajráASE!
A2012-esévrereklámfelületekigé-

nyelhetõkaSzentImretéripályamen-
tén.
Érdeklõdni:ParádiLászlóelnöknél

(20/493-1054)vagyPatakSándoralel-
nöknél(70/376-6784)lehet.

Ne gye dikek let tek
a sak ko zók

AzutolsófordulóbanKecskemétre
aTóthLászlóSEcsapatáhozutaztunk.
Reménykedve, hogy sikerül megsze-
rezniaharmadikhelyetamegyeleg-
erõsebb bajnokságában. A vendéglá-
tókmárbajnokkéntültekatáblákmel-
lé,deígyisigenerõscsapatotállítot-
takössze.TóthLászlóSEKecskemét
III-TiszaalpáriSE6,5-1,5.Sajnosez-
zel a vereséggel fél pontra, de lema-
radtunkadobogóról.
Bács-KiskunMegyeiÖnkormány-

zatiBajnokság
Végeredmény: 1. Tóth László SE

KecskemétIII.22,5pont,2.TÁKISZ
Kecskemét II. 17 pont, 3.
Nagybaracskai HÍD SE 15 pont, 4.
Tiszaalpári SE 14,5 pont, 5.Kiskun-
félegyháziHTKII.11pont.

Gálfi Mi hály
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Több száz egy nyári virágot pa-
lántáztakelatermészetbarátszakkör
tagjaimájushónapban.
Afelsõtagozatosdiákokatelepü-

lésközpontjábanültettékel,akülön-
bözõszínûvirágokathozónövénye-
ket.Dr.HalászMátyásné tanárnõ,a
szakkör vezetõje elmondta, minden
évbensegítenekabban,hogyanagy-
község közterületei szépek és virá-
gosaklegyenek.

Egy há zi so rok

Ün ne pek jú ni us hó nap ban:
3.SzentháromságVasárnapja
10. Úrnapja - Jézus Krisztus Szent
TesténekésVérének
10.JézusSzíveÜnnepe
16.SzûzMáriaSzeplõtelenSzíve
27.SzentLászlókirály
29.SzentPéterésSzentPálapostolok
ünnepe

Június 3-ánSzentháromságVasár-
napjánvoltazelsõáldozás temploma-
inkban.AJótanácsAnyjatemplomban
elsõáldozáshoz járult: Bártol Ákos,
Bártol István, Bártol Luca, Csernák
Patrik, Csernus Huba, Deák Csenge,
KaszaDávid,KollárAnikó,NagyFan-
ni, Szabó István. Szent István temp-
lomban elsõáldozáshoz járult: Dósa
Ágnes,FeketeBoglárka,GyovaiDóra,
NovákÁdám,Novák Péter, Réczicza
Zoltán,SántaMárk.
Június 10-én Úrnapján Alpáron a 9
órás,Újfaluna11órásszentmisénlesz
akörmenet.
Június 17-én a délelõtti szentmiséken
tartjukahittanosdiákok tanévzáróját,
aTeDeum-ot.
Aszentmisékvégénkapjákmegahit-
tanosokabizonyítványaikat.
Anyáriszünetalattaplébániáknyitva
állnak a hittanosok elõtt. Lehetõség
van:ping-pongozni,csocsózni(asztali
foci),társasjátékozni.
Keresztelõ júniusban Alpáron 9-én
szombaton 10 órakor, Újfalun 30-án
szombaton10órakor.
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A Ti sza nagy kö ve te ÖKO-kalandtúrára hí vo gatott

Kétvelocipédkerékpárossalista-
lálkozhattak a Tiszaalpár és Tisza-
kécskeközött közlekedõkmájus 11-
én pénteken délután.A nagy kerekû
kerékpárokat Hídvégi-Üstös Pál, a
Tisza nagykövete és Halápi Sándor
velocipédvilágbajnoktekerte.
Ezerkétszáz kilométert tekert

nagy kerekû kerékpárján Hídvégi-
ÜstösPál, hogy aTiszavölgy legna-
gyobb ÖKO-kalandtúrájára hívja a
gyerekeket és a felnõtteket. Április
27-én indultaTiszafelsõmagyaror-
szági határától a folyó bal oldalán.
LetekertSzegedig,majdpedigajobb
partján indultvisszafelé.Május7-én
Tiszaugvoltavégállomás,11-énpe-
digTiszakécske.

TiszaalpáronVancsuraIstvánpol-
gármester ésKaczibaSándorönkor-
mányzati képviselõ fogadta a Tisza
nagykövetét.MeghívtákaTiszatájba
egy üdítõre, ahol Hídvégi-Üstös be-
széltküldetésérõl.Elmondta,hogyöt
hétvégén rendezik meg az ÖKO-
kalandtúrát. Az elsõt Tiszabecs-Zá-
honyközött, június8-10-ig,amelyre
minimumnégy,maximum12fõscsa-
patokat várnak.A háromnap alatt a
résztvevõk megismerkedhetnek a
környéknevezetességeivel,helyiter-
mékeketfogyaszthatnak,mindeztin-
gyen,csakazodaéshazautazástkell
finanszírozni.Amásodikhétvégeút-
vonala, Záhony és Tokaj július 6-8-
ig,aharmadikTokaj-Tiszafüredjúli-

us27-29között,anegyedikTiszafü-
red-Szolnokaugusztus24-26,azötö-
dik pedig Szolnok-Szeged között
szeptember7-9-ig.Atiszaalpáriaknak
aSzolnok-Szegedtúralennealegkö-
zelebb. Érdemes idõben jelentkezni,
mert csak háromszázhatvan személy
számára tudnak szállást biztosítani
sátrakban. A részt vevõk matracot,
plédet,bögrétiskapnakaháromnap
alatt,amithazavihetnek.Természete-
senegyoklevéllelistudjákmajdiga-
zolniazt,hogyrésztvettekazország
legnagyobbÖKO-kalandtúráján.Ar-
raisvanlehetõség,hogynecsakegy,
hanem több hétvégét is eltöltsön az,
akikedvetérezazilyenkalandhoz,és
szeretnejobbanmegismerkedniaTi-
sza-menti településekkel. Ekkor
azonbanmáscsapatnevetkellválasz-
tani.Kétazonosnevûcsapatugyanis
nem vehet részt a túrán. Hídvégi-
Üstös Pál bízik abban, hogy amost
körbejárttelepülésekenlesznekolya-
nok, akik csatlakoznak majd hozzá-
juk. Akadt olyan település, ahol ott
létekormárleadtákanevezésilapot.
Minden bizonnyal Tiszaalpárról is
lesznek olyanok, akik részesei lesz-
nekanagykalandnak.
Tiszaalpárt elhagyvaLakitelekés

Tiszaalpár között Hídvégi-Üstös Pál
találkozott Halápi Sándor kétszeres
velocipéd világbajnokkal, és együtt
folytattákútjukat.

Nagy hal akadt a ho rog ra
Vannak, akik azt mondják, hogy
nemlehetnagyhalatfogniaHolt-Ti-
szában. Ez a fotónk nem ezt bizo-
nyítja.MolnárJózsefolyanhatalmas
pontyot fogott,ami ritkaságszámba
megy.A súlya meghaladta a kilenc
kilót.KecsõFerencbüszkénmutatta
vendéglõje elõtt, és mint mondta,
nemisvoltolyankönnyûmegtartani
afotózáskedvéértacsaknemtízki-
lóspikkelyest.Természetesen,minta
többihal,ezapéldányisabogrács-
banvégezte,éssokemberlakottjól
belõle.
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Nagy si ke rû Al ma együt tes kon cert

A gyerekek kedvencei, azAlma
együttes adott fergeteges koncertet
május 31-én, a Templom dombon.
Elõtte a JövõnkértAlapfokúMûvé-
szetoktatási Intézmény tanulói mu-
tattákbetánctudásukat,majdanép-

dalkör produkcióját láthatták a né-
zõk.Talánkevésolyanegyüttesvan,
aki annyiraért agyerekeknyelvén,
mint azAlma. SokanHalász Judit-
hozhasonlítják õket, demíg amû-
vésznõegyedülszórakoztatjaagye-

rekeket, addig az Alma együttes
négy tagjára kell figyelni a színpa-
don.A négy zenész produkciójával
ugyanis nem csak a kicsiket, de a
felnõtteketistûzbehoztaatöbbmint
egyóráskoncertalkalmával.Aszü-
lõk, nagyszülõk együtt nevettek a
gyerekekkel,és igazividámhangu-
laturalkodottaTemplomdombon.A
többszázfõsnézõseregnemcsakfi-
gyelteazelõadást,deaktívrészesei
isvoltakegy-egydalnak.Azenekar,
melynek tagjai: Buda Gábor ének,
Maroevich Zsolt brácsa, Szabó Ti-
borgitár,ütõsök,SzékelyZoltánfu-
rulya,szaxofon,pedigszintekifulla-
dásig szórakoztatta a jelenlévõket.
Nem csoda, hogy alig akarták õket
leengedniaszínpadról.Ilyenmûsort
csak olyan mûvészek tudnak adni,
akiknemkötelezõnekésmunkának
érziafellépést,hanemjószívvelad-
jákembertársaiknak.Szentirmay

Ní vó dí jas fes tõ mû vész ki ál lí tá sa
Különlegesésmegragadóképekhív-
tákfelmindenkifigyelmét,akikrészt
vettekKoncz EtaAranyecset ésNí-
vódíjas festõmûvész kiállításán,má-
jus17-én amûvelõdési házkamara-
termében.
A kiállítást Fekete Rudolf azMMG
AutomatikaMûveknyugdíjasvezér-
igazgatójanyitottameg.Ennekacég-
nekazegyikleányvállalataajelenle-
giMaticKft.KonczEtaazenergeti-
kaimûvekben,mintbelsõellenõrdol-
gozott,dekorábbanabudapestiipar-
mûvészeti fõiskolán szerzett diplo-
mát, ahol modern festészetet tanult.
Nyugdíjbavonulásautánismétkezé-
be vette az ecsetet. Szívesen dolgo-
zott olajjal, festett akrillal, de készí-
tettgrafikákatis.Azigaziarcaarea-
listafestészetmaradt,amitamostani
kiállításából is kitûnt. Szenvedélye-
senvonzódikazalfölditájszépségé-
hez, beleszeretett a csendes tanyavi-
lágba, a falusi házakba. Szereti elõ-
csalogatniamúltat,gyermekkoriem-
lékeit,amitegykisfalubanéltát.Ed-

dig több mint 250 egyéni kiállítása
volt az ország különbözõ helyein.
Festményei megtalálhatók magán-
gyûjtõknél,galériákban,deahatáron
túl is.Amunkája soránszámoselis-
merésbenrészesült.

Akiállításmegszervezéseköszönhe-
tõBodorIstvánTiszaalpárdíszpolgá-
rának, akinek korábban munkatársa
volt.AmegnyitóutánKonczEtafel-
ajánlásaalapján többképetésköny-
vetiskisorsoltakajelenlévõkközött.
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Gye re kek nek ren dez tek hor gász ver senyt
Amegyeihorgászegyesületekkö-

zülatiszaalpáribanvanalegtöbbgye-
rek. Nekik rendeztek május 26.-án
versenytaHolt-Tiszában.Száznégyen
neveztek, akiknek az egyharmada
lányvolt.Aszervezõkaversenyelõtt
sülthallal kínálták a jelenlévõket. A
sorsolást úgy oldották meg, hogy a
gyerekekcsokithúztak,aminekahá-
tulján ott volt a szám, ahova helyet
kellettfoglalniuk.Mindengyerekka-
pottvalamilyenajándékot.Averseny
végén természetesenminden résztve-
võt ebéddel vendégeltekmeg a szer-
vezõk.
Eredmények, lányok 10-éves ko-

rig: 1. Faragó Nikolett 1460 gr, 2.
MadlaRita 1360 gr, 3.ViglásiAnna
1050 gr, 4. Patai Adrien 990 gr, 5.
NovákAnna470gr.
Lányok 10-14-éves korig: 1.Ottó

Dorina570gr,2.DobosJohanna170
gr, 3. Papp Dóra 160 gr, 4. Kõvágó
Karina110gr,5.SchindlerKitti100
gr.Fiúk10-éveskorig:1.TóthPatrik
2230 gr, 2. Ollári Ádám 1680 gr, 3.

FrauenbergerMárton1060gr,4.Gálfi
Mihály 880 gr, 5. Bertus Sándor
Zsombor780gr.Fiúk10-14-évesko-
rig:
1. Baranyi János 4060 gr, 2.

Némedi Varga Norbert 2240 gr, 3.
VinceTamás1170gr,4.HallaNikolas
1150gr,5.BotosÁdám1140gr.Csa-
ládi: 1. Dömötör család 5570 gr, 2.
Farkascsalád4720gr,3.Gulyáscsa-

lád4690gr.Alegfiatalabbversenyzõ:
Mizere Izabella volt, aki 2,5 éves.A
legnagyobb halat BotosÁdám fogta,
aminekasúlya1140grammvolt.
Köszönjükmindazoknakaz intéz-

ményeknek, valamint magán szemé-
lyeknek, akik hozzájárultak a gyer-
meknapihorgászversenysikeresmeg-
rendezéséhez.

Hor gász egye sü let ve ze tõ sé ge

Ha gyo mány õr zõ nap

Május27-éntartottákahagyományõrzõnapotaTemplomdombon,aholszámoshelyicivilszervezetisbemutat-
kozott.Azegésznaposprogramottöbbszázannéztékmeg.FelvételünkönCsikósMihálynyársonsültbáránytkészí-
tett,amásikképünkönKõrösLajosegyezüstérmesszarvastrófeamellettlátható.Avadatsajátmagaejtetteel.
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Aprók
* BudapestenaXV.kerületben,zöldövezetbenlevõ68m2-espanella-
kásunkat,3emeletesházban,mérhetõfûtésseleladnánkvagyelcserél-
nénk tiszaalpári, legalább 2 szobás családi házas ingatlanra érték-
egyeztetéssel.Tel:06/30-438-2995.
* Újállapotbanlévõfürdõszoba-ajtólap,valamintújállapotbanlévõ
fürdõkádmosdóvalegyütteladó.Érd.:06/76/421-634.
* Eltartását, gondozását vállalnám saját otthonomban, nõi személy-
nek.Tel:06-76424-017.
* Eladó120négyzetmétereskorszerûépület,1985-bentéglábólépült
alpáricsaládiház,kétésfélszobáspluszpadlásszoba,pluszpince,ga-
rázs,gazdaságiépület.Fûthetõvegyestüzelésû,illetvegázkazánnal,
illetve több helyen konvektorral is. Bebútorozottan eladó, irányár
12.000.000Ft,telefonszám0676424247,vagy06306162316.
* Gáztûzhely, szõlõprés darálóval eladó. Ár: 6000-12000 Ft. Érd.:
424-354
* Kétjóállapotbanlévõ,modernbabakocsieladó.Érd.:76/421-146
* TiszaalpáronaBokrosiút25számalatt1353m2-estelken52m2-
esösszkomfortoscsaládiházeladó.Telefon.06-30/545-8813.
* Eladóvagykiadó:Tiszaalpár.LisztFerencu.1.sz.alattlévõ98m2
alapterületûháromszobaösszkomfortoscsaládiházpincével.Fûtése
vegyestüzelésûvagygázkazánnal.Kerttel,melléképülettel,garázzsal
ésszerelõaknával.Érdeklõdni:06-30-353-4320

Anyakönyvihírek

Akik há zas sá got kö töt tek: PásztorGyulaésHalászOrso-
lya,Almási-SzabóTiborésKuraliEszter.

Aki ket na gyon vár tunk: BesszerBotondCsongor(anyja
neve: Almási Szabó Zsuzsanna), Kolozsvári Kata (Szuromi
Andrea).

Aki ket el ve szí tet tünk: Bagány Sándor (született: 1951),
TarIstvánnéMolnárAnna(1931).

Köszönetetmondokmindazoknak,akik

Bagány Sán dor temetésénmegjelentek,sírjárakoszorút,

virágothelyeztek,fájdalmamatenyhítették.

Gyászolófeleség

Fájószívveltudatjukmindazokkal,akiktiszteltékés
szerették,hogydr. Pulius Ti bor, Tiszaalpár

nyugalmazottháziorvosa,2012.június8-ánelhunyt.
Hamvasztásutánibúcsúztatásakésõbbiidõpontbanlesz

atiszaújfaluitemetõben.
Gyá szo ló sze ret tei


