
Az öt ven hat év vel ez elõt ti ese mé nyek re em lé kez tek

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en az
Ár pád té ri '56-os em lék osz lop nál zaj lott
ok tó ber 23-án a for ra da lom és sza bad -
ság harc em lé ké re ren de zett ün nep ség.
Amint azt Vancsura Ist ván ün ne pi be -
szé de elõtt meg je gyez te, örül an nak,
hogy sok kal töb ben men tek el, mint az
ok tó ber 6-i ün nep ség al kal má val. A pol -
gár mes ter szólt ar ról, hogy ok tó ber a
meg em lé ke zé sek hó nap ja, mert há rom
olyan év for du ló ra (1948. ok tó ber 6. - az
ara di vér ta núk em lék nap ja, 1944. ok tó -
ber 15. - Hor thy Mik lós fegy ver le té te le
a szov je tek elõtt, ok tó ber 23. - az 1956-
os for ra da lom) em lé ke zünk, ame lyek
alap ve tõ en meg ha tá roz ták nem ze tünk
tör té nel mét. Az 56 év vel ez elõt ti ese mé -
nyek re szer te a vi lá gon min de nütt em lé -
kez nek, ahol ma gya rok él nek, mond ta

Vancsura Ist ván. Ti sza al pá ron is meg -
em lé ke zünk azok ról a fi a ta lok ról, di á -
kok ról, ka to nák ról, mun ká sok ról, akik
nem akar ták to vább tûr ni a dik ta tú rát.
Meg em lé ke zünk azok ról a hõ sök rõl,
akik hit tek egy jobb, bol do gabb élet ben,
egy füg get len, sem le ges Ma gya ror szág -
ban. Az ak ko ri ese mé nyek olyan se bet
ütöt tek a kom mu niz mus ren dít he tet len
bás tyá ján, hogy har minc öt év után az
ös  sze om lá sát okoz ták. 

Az ün ne pi be széd után há rom egy -
ko ri rá dió fel vé telt ját szot tak le. Elõ ször
Nagy Im ré nek, Ma gyar or szág mi nisz -
ter el nök ének 1956. no vem ber el se ji rá -
dió be szé dé bõl hall hat tak a je len lé võk
rész le tet. Ezt kö ve tõ en Ká dár Já nos nak
szin tén 1956. no vem ber el se jei rá dió
be szé dé bõl, majd ugyan csak Ká dár Já -

nos 1957. má jus el se jén mon dott be szé -
dé bõl kö vet ke zett be ját szás.

Az ün nep ség al kal má val azok ra az
al pá ri és tiszaújfalui em be rek re is em lé -
kez tek, akik az 1956-os he lyi ese mé -
nyek ben va ló rész vé tel ükért meg tor lás -
ban, ve rés ben és lát vá nyos meg kü lön -
böz te tés ben ré sze sül tek, és már nem le -
het nek kö zöt tünk. 

Az ün nep sé gen az ál ta lá nos is ko la
di ák jai és a Bár sony Mi hály Nép dal kör
tag jai mû köd tek köz re, Dó sa Lász ló,
Ola jos Má ria és Tí már Béláné pe dig
sza va la tuk kal szí ne sí tet ték a meg em lé -
ke zést. Ezt kö ve tõ en az ön kor mány zat,
a pár tok, egye sü le tek és ci vil szer ve ze -
tek ko szo rút hely ze tek el az em lék osz -
lop nál, majd pe dig gyer tyá kat és mé cse -
se ket gyúj tot tak az em lé ke zõk.
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Idõ elõtt be re kesz tet te az ülést a
pol gár mes ter 

Rö vid idõn be lül már a má so dik tes -
tü le ti ülés fe je zõ dött be idõ elõtt úgy,
hogy nem tud tak dön te ni a kép vi se lõk.
Az ülést a na pi ren di pon tok meg tár gya -
lá sa elõtt be re kesz tet te Vancsura Ist ván.

Mind ös  sze két na pi ren di pont sze re -
pelt a kép vi se lõ-tes tü let ok tó ber 10-i es -
ti rend kí vü li ülé sén. Az egyik az ál ta lá -
nos is ko la tor na csar no ka te tõ szer ke zet -
ének be ázá sa, a má sik az is ko la bel sõ el -
len õr zé sé rõl szó ló je len tés, amit zárt
ülés ke re té ben kí ván tak tár gyal ni. Az el -
sõ na pi ren di pont nál Gyõ ri Ist ván szót
kért, Vancsura Ist ván ös  sze fér he tet len -
ség mi att, azon ban nem ad ta meg a szót
a kép vi se lõ nek, ami bõl han gos vi ta ke -
re ke dett. Mind a két fél sa ját iga zát bi -
zony gat ta, majd a pol gár mes ter el hagy -
ta a ta nács ko zó ter met, mond ván ilyen
hang nem ben nem le het tár gyal ni. Né -
hány perc múl va vis  sza jött, de to vább
foly ta tó dott a vi ta, ezért az ülést be re -
kesz tet te. A kép vi se lõk egy ré sze azt
sze ret te vol na, ha meg tart ják az ülést,
ezért írás ban, amit né gyen ír tak alá, ar ra
kér ték a pol gár mes tert, hogy új ra hív ja
ös  sze a tes tü le tet. Bár Vancsura Ist ván
és Mé hész Lász ló jegy zõ is vis  sza tért a
te rem be, en nek el le né re nem foly ta tó -
dott az ülés és új sem kez dõ dött.

Meg kö szön ték a mun ká ját

Az ok tó ber 24-i tes tü le ti ülés meg -
kez dé se elõtt Bar na Sán dor azt kér te,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let kö szö ne tét fe -
jez ze ki dr. Púliusné Sárdi Má ri á nak, a
Gon do zá si Köz pont ban vég zett te vé -
keny sé gé ért. Hos  szú éve kig ve zet te az
in téz ményt, mun ká ját pél da mu ta tó an
vé gez te. Gyõ ri Ist ván még hoz zá tet te,
hogy ne csak er köl csi, de anya gi tá mo -
ga tás ban is ré sze sít sék. Púliusné Sárdi
Má ria hoz zá szó lá sá ban azt mond ta,
hogy nem kí ván ja, hogy kü lön anya gi
tá mo ga tás ban ré sze sít sék.

Meg szû nik az is ko la és óvo da
gaz da sá gi önál ló sá ga

A kép vi se lõ-tes tü let a szep tem be ri
ülé sén dön tött az ál ta lá nos is ko la és
könyv tár, va la mint óvo da át szer ve zé sé -

rõl, hogy a gaz dál ko dá si fel ada to kat a
pol gár mes te ri hi va tal lás sa el. Ez az zal
is jár, hogy az óvo da, va la mint az is ko -
la, gaz dál ko dá si szem pont ból kü lön vá -
lik. Er re azért is szük ség van, mert az
ön kor mány zat ok nak dön te ni kell ar ról,
hogy az is ko la üze mel te té sét ál la mi irá -
nyí tás ba ad ják, vagy to vább pró bál ják
mû köd tet ni, eset leg át ad ják az egy ház -
nak to váb bi mû köd te tés re. Vancsura Ist -
ván ez zel kap cso lat ban meg je gyez te,
hogy a Ka lo csa-kecs ke mé ti ér sek ség -
nek, va la mint a pan non hal mi apát ság -
nak kül dött le ve let, mely ben fel aján lot -
ta azt, hogy az egy ház ve gye át az is ko -
lát. A ka lo csai ér sek ség rõl olyan vá lasz
ér ke zett, hogy a ka to li kus egy ház nak
van an  nyi is ko lá ja, amennyit el tud lát -
ni. A pan non hal mi ak még nem vá la szol -
tak. Dön töt tek ar ról is, hogy a kony ha
mû köd te té sét, a mun kál ta tói jo got az
óvo da ve szi át, mert mint gyer mek in -
téz mény nél, ott lesz a leg jobb he lye. A
tár sa sá gi for má ban va ló mû kö dés nek
ugyan is még nincs itt az ide je.

Az ed dig önál ló an mû kö dõ és gaz -
dál ko dó is ko la, óvo da és könyv tár gaz -
da sá gi önál ló sá ga meg szû nik. Szak mai
fel adat ként pe dig fel ta gol ják is ko la, va -
la mint óvo da és kony ha in téz mény re. A
könyv tár a pol gár mes te ri hi va tal szak -
fel ada ta ként fog to vább mû köd ni, mint
aho gyan a mû ve lõ dé si ház is.

Bõ vül a hi va tal lét szá ma

Az újon nan ala ku ló já rá sok lét szá -
má nak fel töl té se Tiszaalpárt sem hagy ja
nyom ta la nul. A pol gár mes te ri hi va tal ból
há rom dol go zó ke rül át a já rás hoz, ami
azt je len ti, hogy en  nyi vel ke ve sebb lesz
a hi va tal lét szá ma. Je len leg a va gyon -
gaz dál ko dá si és az igaz ga tá si cso port -
ban is hét-hét fõ dol go zik. A hi va tal lét -
szá ma még a jegy zõ vel egé szül ki. Ja nu -
ár tól, há rom fõ tá vo zá sa után, csök ken a
lét szám. Ép pen ezért szük ség van ar ra,
hogy megnövekedett mun ka el vég zé sé -
hez meg fe le lõ dol go zói lét szám is pá ro -
sul jon, már csak azért is, mert egy ilyen
nagy ság ren dû hi va tal nál, mint a tisza-
alpári hu szon két fõ fog lal koz ta tá sá ra
van le he tõ ség. A kép vi se lõ-tes tü let elõtt
az sze re pelt, hogy no vem ber 1-tõl egy,
de cem ber 1-tõl ket tõ, 2013. ja nu ár 1-tõl
egy fõ vel meg eme lik a köz tiszt vi se lõ

lét szá mot. A köz szol gál ta tói ügy ke ze lõi
lét szá mot szin tén egy fõ vel eme li ja nu ár
1-tõl. Az is ko la, óvo da, könyv tár ál lo -
má nyá ból pe dig ok tó ber 25-tõl el ren de -
li egy fõ rész fog lal koz ta tott át he lye zé -
sét. Ez zel szem ben a kép vi se lõk ha tá ro -
zott idõ re egy fõ köz fog lal koz ta tott köz -
tiszt vi se lõ vé va ló át so ro lá sát en ge dé -
lyez ték a hi va tal ve ze té sé nek. A to váb bi
lét szám ke ret bõ ví tés re, a ké sõb bi ek fo -
lya mán fog vissza tér ni a tes tü let.

Sok nak ta lál ták a fel já ró
meg épí té sét

A moz gás kor lá to zott fel já ró meg épí -
té se mi att ala kult ki élénk vi ta a kép vi -
se lõk kö zött, ami egé szen a sze mé lyes -
ke dé sig fa jult. Szin te va la men  nyi köz in -
téz mény ren del ke zik már aka dály men -
tes fel já ró val, a Má tyás ki rály ut cai or -
vo si ren de lõ azon ban még nem, pe dig
már az el múlt év vé gé ig el kel lett vol na
ké szül ni a fel já ró nak. Az el múlt idõ -
szak ban a tes tü let több al ka lom mal is
tár gyal ta az ügyet, de nem si ke rült kö -
zös ne ve zõ re jut ni uk. Az utol só ha tár idõ
au gusz tus 31 volt, de ez idõ pon tig sem
si ke rült a ki vi te le zés. Az ÁNTSZ no -
vem ber 30-ig adott ha la dé kot a meg va -
ló sí tás ra, el len ke zõ eset ben bír ság ki -
sza bá sát he lyez te ki lá tás ba. Ép pen ezért
sür gõs sé vált a meg va ló sí tás. Az ön kor -
mány zat öt vál lal ko zó tól kért ár aján la -
tot, de csak há rom vá la szolt. Kö zü lük a
leg ala cso nyabb ár 2 mil lió 362 ezer fo -
rint volt. A pénz ügyi bi zott sá gi ülé sen a
ta gok nem sza vaz ták meg egyik vál lal -
ko zó ár aján la tát sem, mert ma gas nak ta -
lál ták.

A tes tü le ti ülé sen Kacziba Sán dor
azt mond ta, hogy ta lán arany ból ké szül
a fel já ró, hogy ilyen árat kér nek ér te.
Vancsura Zol tán szé gyen tel jes do log nak
tar tot ta, hogy a bi zott sá gi ülé sen nem
sza vaz ták meg a ta gok a fel já ró meg épí -
té sét. A kép vi se lõk kö zött élénk, sze mé -
lyes ke dé sig fa ju ló vi ta ala kult ki a té má -
val kap cso lat ban. Az el len tá bor vé le mé -
nye az volt, hogy õk nem a fel já ró el len
van nak, csak a meg va ló sí tá sá nak az árát
tart ják sok nak. Fel me rült an nak is a le -
he tõ sé ge, hogy eb ben az ügy ben név
sze rint sza vaz za nak a kép vi se lõk, de ez
a fel ve tés nem ka pott ele gen dõ tá mo ga -
tott sá got. 
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Méh ász Lász ló meg bí zott jegy zõ azt
hang sú lyoz ta, hogy Vancsura Ist ván és
Vancsura Zol tán is érin tett az ügy ben,
ezért sze mé lyes érin tett ség mi att nem
sza vaz hat ná nak. Ezt azon ban Vancsura
Zol tán nem fo gad ta el. A pol gár mes ter
elõ ször el fo gad ta, de utá na vál toz ta tott
az ál lás pont ján. A sza va zás ered mé nye
azon ban meg le põ volt, mert a hos  szú és
part ta lan vi ta után va la men  nyi kép vi se -
lõ igen nel vok solt az aka dály men tes fel -
já ró meg va ló sí tá sá ra. Bár a na pi ren di
pont tár gya lá sát be fe jez ték a kép vi se -
lõk, a vi ta azon ban még per ce kig to vább
foly ta tó dott.

Csú szott a tér fi gye lõ ka me rák
üzem be he lye zé se

Más fél év vel ez elõtt dön tött a kép vi -
se lõ-tes tü let ar ról, hogy tér fi gye lõ rend -
szert fog ki épít tet ni a köz ség ben. A be -
nyúj tott aján la tok kö zül az ALARM-
TOP kft. aján la tát fo gad ta el a tes tü let.
A szer zõ dést 2011. ok tó ber ele jén úgy
kö töt ték meg, hogy de cem ber 15-ig be -
fe je zõ dik a ki vi te le zés. A cég hi vat ko zá -
sa sze rint a DÉMÁSZ hoz zá já ru lá sa el -
hú zó dott, ezért a meg va ló sí tást 2012.
már ci us 31-ig meg hos  szab bí tot ták. A
ki vi te le zés be fe je zõ dött, de az ön kor -
mány zat ál tal meg bí zott mû sza ki szak -
em ber vé le mé nye sze rint a rend szer je -
len tõ sen el tért az el írt kö ve tel mé nyek -
tõl, ezért az át vé tel meg hi ú sult. Az el -
múlt idõ szak ban a hi á nyok ki kü szö bö lé -
sé re nem tör tént meg. Az ön kor mány zat
fel szó lí tot ta az ALARM-TOP kft-t,
hogy a rend szer mû sza ki át adá sát ok tó -
ber 31-ig va ló sít sa meg. 

Gon dos kod ni kel az óvo dá sok
bu szos szál lí tá sá nak

sza bá lya i ról

A két év vel ez elõtt át adott új óvo da
új ki hí vá so kat te rem tett szü lõk, gyer me -
kek, pe da gó gu sok és a fenn tar tó szá má -
ra egy aránt. A gye re kek egy ré szé nek
óvo dá ba va ló szál lí tá sa bus  szal tör té nik,
amit a Kun ság Vo lán vé gez. Er rõl ha tá -
ro zott ko ráb ban a kép vi se lõ-tes tü let. A
ha tá ro zat ban azon ban nincs ar ról szó,
hogy kik kí sér jék a gye re ke ket a já ra to -
kon. Az el múlt ne ve lé si év vé gén het ven
óvo dás vet te igény be a buszt. A mos ta ni
fel mé ré sek alap ján is ugyan en  nyi gye -
re ket re giszt rál tak. Kiss Má ria in téz -

mény ve ze tõ sze rint ek ko ra lét szám hoz
már nem ele gen dõ két fel nõtt kí sé ret.
Ép pen ezért a ne ve lõ tes tü let ré szé rõl
fel me rült a megnövekedett lét szám kor -
lá to zá sá nak, il let ve a bu szo zás sza bá -
lyo zá sá nak az igé nye. A kép vi se lõ-tes -
tü let to vább ra is biz to sít ja a gye re kek
szá má ra bus  szal tör té nõ uta zást, s a
Kun ság Vo lán ré szé re 212 Ft/km költ sé -
get té rít meg. Az óvo da ve ze té sé tõl pe -
dig azt ké ri, hogy a gyer me kek bus  szal
tör té nõ óvo dá ba szál lí tá sá nak sza bá lya -
i ról és a szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sá -
ról gon dos kod jon.

Fel újít ják a tor na te rem
te tõ szer ke zet ét

Nem elõ ször volt na pi ren di pon ton a
tor na te rem te tõ szer ke zet ének a fel újí tá -
sa. Amint az köz tu dott a te tõ több he -
lyen be ázik és aka dá lyoz za ez zel az ott
fo lyó mun kát. A kép vi se lõ-tes tü let dön -
tött ab ban, hogy a te tõ szer ke ze tet sür gõ -
sen biz ton sá gos sá kell ten ni. A mun ka
el vég zé sét a Pejtsik ha gya ték ho za má -
ból, il let ve 240 ezer fo rint ön kor mány -
za ti tá mo ga tás sal te szik le he tõ vel. Az
in téz mény ve ze tõ jé nek a kom pe ten ci á -
já ba tar to zik az, hogy ki vel, mi lyen vál -
lal ko zó val fog ja el vé gez tet ni a mun kát,
a leg rö vi debb idõn be lül.

Job bik zász ló az
ön kor mány za ti ün nep sé gen

A már ci us 15-i ün nep ség utá ni tes tü -
le ti ülé sen is fel me rült az, hogy a Job bik
sa ját zász ló ját is ki tet te a nem ze ti ün nep
al kal má val a töb bi zász ló kö zé. A kép vi -
se lõk ezt szó vá is tet ték, sõt en nél to -
vább is men tek, mert olyan dön tést hoz -
tak, hogy ön kor mány za ti ren dez vé nye -
ken kor lá toz nák a párt jel ké pek hasz ná -
la tát. Ezt azt je len ti, hogy az ön kor -
mány zat szer ve zé sé ben tar tott ün nep ség
ide je alatt, il let ve elõt te és utá na fél órá -
val ti los bár mi lyen po li ti kai párt, vagy
po li ti kai szer ve zet zász la ját, jel vé nyét,
jel kép ét, ne vét, jel leg ze tes sze mé lyi sé -
gé nek áb rá zo lást, vagy eze ket tar tal ma -
zó transz pa renst, ké pet, mo li nót el he -
lyez ni, osz to gat ni. A rend za va ró kat a
pol gár mes ter és a jegy zõ fi gyel mez tet -
he ti. Amen  nyi ben a fi gyel mez te tés
ered mény te len ma rad, a rend za va ró kat a
rend õr ség se gít sé gé vel az ün nep ség el -
ha gyá sá ra kell kény sze rí te ni. 

Az ok tó ber 23-i ün nep sé gen is mét
ott volt a Job bik zász ló ja a töb bi kö zött,
amit elõ ször Kacziba Sán dor tett szó vá.
Vé le mé nye sze rint fe gyel me zet len ség
tör tént hat em ber (en  nyi re tak sál ta a
Job bik he lyi szer ve ze té nek a tag sá gát)
és nem pe dig tö me gek mi att. A párt zász -
ló ott volt, és sem mi sem tör tént an nak
el tá vo lí tá sá ra, pe dig ér vé nyes ön kor -
mány za ti ren de let rõl van szó. Nem le het
vá lo gat ni ab ban, hogy egy ön kor mány -
za ti ren de let szim pa ti kus-e vagy sem.
Re mé nyét fe jez te ki, hogy ha son ló eset
töb bet nem for dul elõ. Ha son ló vé le mé -
nyen volt Csernus Ti bor is. A pol gár -
mes ter vá la szá ban el mond ta, hogy nem
akart bot rányt. Amen  nyi ben meg kér te
vol na azt, hogy a zász lót tá vo lít sák el,
ak kor an nak kö vet kez mé nye lett vol na.
A zász lót el dug ták, a töb bi kö zé, nem
na gyon le he tett ész re ven ni. A fe le lõs sé -
get le het vi tat ni, de úgy lát szik ez a leg -
fon to sabb kér dés Ti sza al pá ron.

Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzata

az Emberi Erõforrások
Minisztériumával 

együttmûködve kiírja a
2013. évre a

Bursa Hungarica
Felsõoktatási

Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot

- felsõoktatási hallgatók
számára a 2012/2013. tanév

második és a 2013/2014. tanév
elsõ félévére vonatkozóan

("A" típusú kiírás), illetve -
felsõoktatási tanulmányokat

kezdeni kívánó fiatalok
számára ("B" típusú kiírás).

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz történõ
benyújtásának határideje:

2012. november 23.
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Ap ró lé pés ökonap az ál ta lá nos is ko lá ban
Iz gal mas és ér de kes volt az ok tó -

ber 27-e nap az ál ta lá nos is ko lá ban.
Ap ró lé pés ökonapot tar tot tak, amely
az in téz mény va la men  nyi di ák já nak
sok új in for má ci ó val szol gált.

Az Ap ró lé pés is ko lá sok nak szó ló
kez de mé nye zés: rá dió mû sor, online
já ték, al ko tó pá lyá zat, ér de kes sé gek
és hí rek a kör nye zet vé de lem vi lá gá -
ról. Ki csik nek és na gyok nak az ener -
gia ta ka ré kos ság ról, a hul la dék meg -
elõ zés rõl és a ha té kony hasz no sí tás -
ról szól. Ve szély ben a kör nye ze tünk,
Föl dünk egyen sú lya! Kör nye ze tünk
vé del me pe dig raj tunk, em be re ken
mú lik! Min den ki szám ta lan lé pést te -
het a kör nye zet meg óvá sá ért! Az Ap -
ró lé pés eb ben igyek szik öt le te ket ad -
ni.

Az Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is -
ko la is részt vett a Har mó nia Egye sü -
let Ap ró lé pés prog ram já ban, amit De -
ák Csen ge 5. osz tá lyos ta nu ló nak kö -
szön het, aki a di á ko kat és a fel nõt te -
ket is el ve zet te az egye sü let hon lap já -
ra, amely nek mot tó ja: Te gyél te is egy
ap ró lé pést a kör nye ze tért! Az egye -
sü let há rom kör nye zet tu da tos rajz pá -
lyá za tot is meg hir de tett, ami re kö zel
eze röt szá zan ad ták be al ko tá sa i kat.
De ák Csen ge egyik mû vé vel el sõ a
má sik kal má so dik he lye zést ért el. A
nye re mé nyét ezen a na pon ve het te át.

Ez út tal nem a tan ter mek ben, ha -
nem a tor na te rem ben kez dõ dött a nap

di ák nak. Az Ap ró lé pés ökonapnak a
cél ja az volt, hogy a di á kok ter mé -
szet sze re te tét mé lyít sék, a kör nye zet -
vé del mi tu da tos sá gu kat erõ sít sék, és
já té kos mó don is mer jék meg az ener -
gia- és víz fel hasz ná lás csök ken té sét.
Az ökonapot Ha lász Mátyásné ta nár,
Gyõ ri Istvánné igaz ga tó és Gutjahr
Zsu zsan na, a Har mó ni um Egye sü let
el nö ke nyi tot ta meg. Ezt kö ve tõ en
"Az én ked venc ál la tom" cí mû pá lyá -
zat ra be ér ke zett mun kák díj nyer tes
al ko tói ve het ték ju tal mu kat. Az al só
ta go za to sok kö zül Sós Lu ca 4.b osz -
tá lyos ta nu ló vi het te ha za az el sõ dí jat
Vö rös gém és a La kó he lyem cso dái
cí mû al ko tá sa i val. A fel sõ ta go za to -

sok kö zül Szûcs Elizabett Nõs tény
orosz lán cí mû ké pe bi zo nyult a leg -
jobb nak. 

A nap fo lya mán volt kör nye zet ba -
rát át moz ga tás, ökovetélkedõ, rend -
ha gyó kör nye zet óra sze lek tív hul la -
dék vá lo ga tás sal és Ha mu pi põ ke já -
ték kal, kvíz já ték, öko aka dály ver -
seny, activity és új ra hasz no sí tás. Az
ökonap zá ró ese mé nye a Nagy Zöld
Ki Mit Tud? volt, me lyen az ötö dik és
ha to dik osz tály ve tél ke dett az el sõ sé -
gért. A gye re kek be mu tat ták a kö zö -
sen ki ta lált jel ké pü ket, meg in do kol -
ták, hogy mi ért ezt vá lasz tot ták, el -
mond ták vagy el éne kel ték, õk mit
tesz nek a kör nye zet vé de le mért, majd
igye kez tek mi nél gyor sab ban meg vá -
la szol ni a mû sor ve ze tõ ál tal fel tett
kér dé se ket. 

A zsû ri pont szá mai alap ján az 5.a
osz tály Zöld bag lyok csa pa ta ke rült ki
gyõz tes ként. Jel sza vuk nak a Ke zünk -
ben a jö võnk szlo gent vá lasz tot ták.
Má so dik he lyen a 6.b osz tály
Ökoördögök csa pat vég zett, meg elõz -
ve a har ma dik he lye zett 6.a osz tály
Ter mé szet kék ci ne géi, va la mint a ne -
gye dik he lye zett 5. b osz tály Tisz(t)a
vé dõk csa pa tát. Az is ko la ta nu ló ezen
a na pon azt is bi zo nyí tot ták, hogy egy
ap ró lé pést tet tek a kör nye ze tért, egy
ap ró lé pés sa ját jö võn kért.

Sz. T.
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Ti zen hat ton na hul la dé kot gyûj töt tek négy óra alatt
Sor ba kel lett áll ni azok nak a di á -

kok nak, szü lõk nek, akik az is ko la ál -
tal szer ve zett hul la dék gyûj té si na pon
pa pír, va la mint mû anyag hul la dé kot
akar tak le ad ni az in téz mény ud va rán.
Négy óra alatt ti zen hat ton na gyûlt
össze.

Éven te két al ka lom mal ren dez
hul la dék gyûj tést az Ár pád Fe je de lem
Ál ta lá nos Is ko la, ta vas  szal és õs  szel.
Ez út tal pa pír és mû anyag hul la dé kot,
fõ leg PET pa lac kot le he tett gyûj te ni.
A di á kok él tek is a le he tõ ség gel és
dél után egy órá tól fo lya ma to san
hord ták a kü lön bö zõ szál lí tó esz kö -
zök kel a ház tar tá sok ban nem hasz ná -
la tos hul la dé kot. A pa pírt és a mû -
anya got is a szü lõi mun ka kö zös ség
ve ze tõ je mér te, sa ját má zsá ján, a pe -
da gó gu sok pe dig je gyez ték, ki meny -
 nyit ho zott be. Az már lát szott az ele -
jén, hogy a két kon té ner ke vés lesz a
be fo ga dás ra, ezért újab bak ér kez tek.

- Az is ko lánk tól már évek óta a
Csong rá di Víz- és Kom mu ná lis KFT
szál lít ja és vá sá rol ja meg a sze lek tí -
ven gyûj tött pa pírt és PET pa lac kot.
Si ke rült min dig olyan men  nyi sé get
gyûj te ni, hogy a re gi o ná li san meg hir -
de tett ver se nye ken do bo gós he lye ken
sze re pel tünk. Hol a pa pír, hol a PET
pa lack volt az élen, de olyan is volt,
hogy mind a két ak ci ó ban el hoz hat -
tunk nye re mény pénzt. Az el múlt tan -
év ben a PET pa lack volt az erõs sé -
günk 2.605 ki ló val, míg pa pír ból
12.259 ki lót si ke rül gyûj te ni. Ez

utób bi azon ban csak a 4. he lyet je len -
tet te a kis kun fél egy há zi tér ség ben.
Eb ben az év ben az óvo dá val kö zö sen
gyûj töt tünk, mert az ökoiskolánk
"kis gyer me ke" a zöld óvo da. Sok kö -
zös prog ra munk van, töb bek kö zött a
kör nye zet vé de lem te rén ez az ese -
mény is - mond ta Ha lász Mátyásné
ta nár, a gyûj tés szer ve zõ je.

Most is jól tel je sí tet tek a di á kok.
A mos ta ni gyûj tés pa pír ból meg kö ze -
lí ti a 14 ton nát, ami több mint ta vasz -
 szal volt. A PET pa lack a ta va szi
gyûj tés ered mé nyé tõl ki csit ke ve -
sebb, 2.300 ki ló. Ez út tal is meg moz -
dult a te le pü lés ap ra ja-nagy ja, és nem
csak a di á kok, de a szü lõk és nagy -
szü lõk is be se gí tet tek a szál lí tás ba,
pa ko lás ba. A kör nye zet tu da tos gon -

dol ko dás már nem csak az is ko la fa la -
in be lül ter jed, ha nem a fa lu la kos sá -
gá nál is érez he tõ, mert volt olyan né -
ni, aki nek nem jár egyik in téz mény be
se gye re ke, se uno ká ja, még is be ment
az is ko lá ba és fel aján lot ta az ös  sze -
gyûj tött PET pa lac kot a ta nu lók nak.
Ne ki is fon tos volt, hogy a mû anyag
ne szen  nyez ze a kör nye ze tün ket.

- Mi vel a di á kok kal a fa lu ta ka rí tá -
sa kor egy re ke ve sebb sze me tet ta lá -
lunk, a hul la dék gyûj tés ben pe dig sok
vá ro si is ko lát ma gunk mö gé uta sí -
tunk, mind ez azt iga zol ja, hogy el in -
dult egy kör nye zet tu da tos gon dol ko -
dás az is ko la fa la in kí vül is, és ez na -
gyon jó do log - hang sú lyoz ta Ha lász
Mátyásné.
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A Mag na Cum Laude ze ne kar Tiszaalpárra lá to ga tott

Ke ve sen tud ták azt, hogy ok tó ber
12-én pén te ken dél után Tiszaalpárra
ér ke zett a Mag na Cum Laude együt -
tes. Ez út tal azon ban nem kon cer tet
ad tak, csak a ba rá ta i kat lá to gat ták
meg. 

Nem új ke le tû a ba rát ság az együt -
tes tag jai és a né hány tiszaalpári fi a tal -
em ber kö zött, Tö rök Ro land fél test vé -
re ugyan is Ka ra Mi sa az együt tes
basszus gi tá ro sa, szö veg író ja. Elõ ször
õ ér ke zett meg Ki li án Imi vel, a do bos -
sal a Tiszatáj ven dég lõ be. Úgy ahogy
kell vár ták õket az al pá ri ba rá ta ik: Tö -
rök Ro land, Pa tak Sán dor, Ke le men
Ist ván, Papp Jó zsef, na és ter mé sze te -
sen Kecsõ Fe renc. Ké sõbb csat la ko -
zott hoz zá juk Sza bó Ti bor is. (Papp
Jó zsef nem tu dott ott len ni vé gig, de a
kis lá nya fe hér pó ló já ra kért alá írá so -
kat a ze ne kar tag ja i tól.) Dél után két
órá ra be szél ték meg a ta lál ko zást, de a
töb bi ek kés tek, nem is ke ve set. Me zõ
Mi si éne kes gi tá ros, Sza bó Ti bi gi tá -
ros ze ne szer zõ és Lesták Mar ci bil len -
tyûs, több mint egy órá val ké sõbb vá -
gó dott be. Ter mé sze te sen volt nagy
öröm, kéz fo gás, váll ve re ge tés. Az
együt tes nép sze rû da lát, a Pá lin ka dalt
ugyan nem éne kel ték el, de a jó al pá ri
pá lin ka elõ ke rült. Fo gyott is ren de sen,
mert min den ki nek íz lett. Nem kel lett
so kat vár ni a ké sõi ebéd del sem.
Gyor san asz tal hoz ül tek és bab gu lyás -

sal va la mint pa la csin tá val han gol tak
az az nap es ti kecs ke mé ti akusz ti kus
kon cert re.

Per sze ilyen kor ren ge teg kér dés
fo gal ma zó dik meg az em ber ben, hogy
mit is kel le ne meg kér dez ni az együt -
tes tag ja i tól, ami re ter mé sze te sen vá -
la szol nak is. Ka ra Mi sa so kat be szél -
ge tett Tö rök Ro land dal, mert már ré -
gen ta lál koz tak, de azért ve le is vál tot -
tunk né hány szót. Sza bó And rás az
együt tes me ne dzse re el mond ta, hogy
ha ma ro san Jor dá ni ba fog nak utaz ni.
(A kon cert no vem ber el se jén volt.) Ez
ka pó ra jött Ke le men Pis tá nak, aki el -
mond ta, hogy nem ré gen jár tak ott és
bor zasz tó an csa ló dott az or szág ban.
Szin te sem mi vel sem volt meg elé ged -
ve, és ha mis ká san ka csin tott Ka ra Mi -
sis fe lé, aki vet te a la pot és rá trón folt
az zal, hogy ilyen or szág ba kell ki men -
ni ük. Sza bó And rás egy re ros  szab bul
érez te ma gát, de a vé gén ter mé sze te -
sen ki de rült, hogy csak vicc volt az
egész.

Sza bó Ti bi tõl meg tud tuk, hogy mit
is je lent a Mag na Cum Laude. Az el -
nyert PhD (philozofia dok tor) fo ko za -
tok mi nõ sí té se: sum ma cum laude (a
leg jobb, ki emel ke dõ) magna cum
laude (je les), ilyen Ma gya ror szá gon
nin csen, cum laude (jó és kö ze pes),
rite (elég sé ges). Mo so lyog va mond ta,
ez zel a la tin tu dá sát akar ta fi tog tat ni.

A név be jött, na gyon be jött. Ha va la ki
azt akar ja meg tud ni, hogy mi is az a
Mag na Cum Laude, ak kor az inter-
netes ke re sõ ben a ze ne kar ne ve jön be. 

Az együt tes front em be re Me zõ
Mi si, aki most a The Voice - Ma gyar -
or szág hang ja egyik Mes te re, na gyon
köz vet len nek tûnt. Nem le he tett olyat
kér dez ni tõ le, ami re ne adott vol na vá -
laszt. Meg tisz tel te tés nek ér zi azt,
hogy fel kér ték a pro duk ció egyik
Mes te ré nek. Mint mond ta, egy szer re
öt adást vet tek fel. Ta lál koz tak na gyon
jó pro duk ci ók kal, te het sé ges éne ke -
sek kel, akik re nagy jö võ vár hat. Mi si
ki csit vis  sza fo gott volt az ebéd nél,
nem akart so kat en ni, mert vi gyáz nia
kell, ne hogy fel szed jen pár ki lót. Az
el múlt idõ szak ban ugyan is si ke rült le -
ad nia né há nyat. A bab gu lyás ból ugyan
két szer sze dett, de a pa la csin tát nem
akar ta meg kós tol ni. Ami kor meg tud -
ta, hogy szil va lek vá ros is van, ak kor
bi zony né gyet vá gott be egy más után.
Mint új don sült apu ka, büsz kén mu tat -
ta cse me té je fény ké pét, ami ter mé sze -
te sen ott van a te le fon já ban. Lesták
Mar ci ról meg tud tuk, hogy õ va ló já ban
szer zõ dé ses ka to na. Azt nem árul ta el,
hogy ha le jár a szer zõ dé se, ak kor
meg hos  szab bít ja-e, vagy ki lép a hon -
véd ség kö te lé ké bõl. 

A tech ni ku sok gyor san me get ték
az ebé det és igye kez tek Kecs ke mét re,
hogy elõ ké szít sék az es ti kon cer tet. A
fi úk kal még be szél get tünk egy fél
órát, de utá na õk is ko csi ba ül tek,
hogy in dul ja nak a kon cert hely szí né -
re. Akik lát ták õket, azok nem csa lód -
tak. Hoz ták a for má ju kat, fer ge te ges
bu lit csap tak. 

A gyu lai ze ne kar tag ja i nak nem ez
az el sõ al ka lom, hogy Tiszaalpárra
jöt tek. Évek kel ez elõtt kö töt tek ba rát -
sá got több hely bé li vel, és ha te he tik,
meg lá to gat ják õket. Ter mé sze te sen
ez út tal sem ma radt el a kö zös fo tó zás.
Azt még nem tud ták meg mon da ni,
hogy leg kö ze lebb mi kor fog nak
Tiszaalpárra jön ni. An  nyi azon ban bi -
zo nyos, hogy ha a kö zel ben jár nak,
ak kor nem hagy ják azt ki, hogy meg -
lá to gas sák ba rá ta i kat.

Sz.T.
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Itiner se gít sé gé vel tá jé ko zód tak a mo to ro sok

Tá jé ko zó dá si ver senyt ren de zett ok -
tó ber 22-én a Tiszaalpári Mo to ros
Egye sü let. A ren dez vény nagy ér dek lõ -
dést vál tott ki nem csak a tiszaalpáriak,
de a kör nye zõ te le pü lé sek mo to ro sa i -
nak és quadosainak kö ré ben is. Kö zel
hat van ver seny zõ ér ke zett Kecs ke mét -
rõl, Lakitelekrõl, Izsák ról, Csongrád-
Bokrosról, Kis kun fél egy há zá ról, Szen -
tes rõl, Csanytelekrõl és Mind szent rõl.
Akad tak olyan in du lók is, akik sze -
mély au tó val, va la mint UAZ-zal vág tak
ne ki a kö zel há rom órás út nak. 

A tá jé ko zó dá si ver seny lé nye ge az
volt, hogy a ver seny zõk nek föld úton
kel lett meg ten ni ük negy ven ki lo mé tert
te rep mo tor ja ik kal, quadjaikkal, vagy
egyéb gép jár mû ve ik kel tér kép se gít sé -
gé vel. A részt ve võk reg gel 9 óra kor
gyü le kez tek a cross-pályán, ahol a
prog ram szer ve zõi reg ge li vel vár ták
õket, majd azt kö ve tõ en Novák Gá bor,
az egye sü let el nö ke tá jé -
koz ta tást tar tott az in du lók
ré szé re. El mond ta a ver -
seny sza bá lya it, fel hív ta a
fi gyel met a bal eset-meg -
elõ zés fon tos sá gá ra, a la -
kott te rü le te ken tör té nõ
las sú át ha la dás ra, majd vá -
la szolt a fel tett kér dé sek re.
A ver seny zõk az itiner se -
gít sé gé vel tá jé ko zód hat tak,
mely úti nap lót, úti raj zot je -
lent, de el tér a ha gyo má -
nyos tér ké pek tõl. Egy táb -
lá zat, amely ma gá ba fog -

lal ja az adott út vo nal el len õr zé si pont -
ja i nak sor szá mo zá sát, a he lyes út vo na -
lat mu ta tó nyíl áb rá kat, két pont kö zöt -
ti tá vol sá got mé ter ben meg ad va, meg -
jegy zé se ket, va la mint fel ada to kat. 10
óra kor vet te kez de tét a ver seny, a rajt a
crosspályáról in dult. A ver seny zõk 4-5
fõs csa pa to kat al kot tak, majd az in du lá -
si idõ fel jegy zé sét kö ve tõ en áll tak ne ki
a tú rá zás nak. A szer ve zõk az út vo nal
men tén elõ re ki he lyez tek 8, egy más tól
több km tá vol ság ban le võ pe csé te ket,
me lye ket a ver seny zõk nek meg kel lett
ta lál ni uk és az itinerre nyom dáz ni uk,
le iga zol va azt, hogy ott jár tak. Az egyik
pe csét a ver seny zõk ál tal igen köz ked -
velt hely szí nen vár ta a nyom dá zást,
ugyan is a Kis kun fél egy há zá ra ve ze tõ
út men tén ta lál ha tó Bor si bü fé ben kel -
lett meg sze rez ni. A szer ve zõk gon dol -
tak a ki tik kadt mo to ro sok ra, ezért ezen
a hely szí nen az egye sü let ven dé gül lát -

ta õket egy üdí tõ re. A po én ked vé ért
szin tén az út vo nal ré sze volt egy fel tár -
csá zott föld te rü let kö ze pé re elõ re ki he -
lye zett ita lok kal fel töl tött hû tõ szek -
rény, mely bõl ked vük re fo gyaszt hat tak
a ver seny zõk. Ha va la ki nem ta lál ta
meg az ös  szes pe csé tet, da ra bon ként 12
perc bün te tést ka pott. Ezen kí vül, fel -
adat volt még, hogy egy adott el len õr -
zé si pon ton 385 gramm ku ko ri cát kel -
lett mor zsol ni uk a részt ve võk nek, majd
azt zacs kó ba gyûj te ni és a cél ba be hoz -
ni. A zacs kó tar tal mát a szer ve zõk le -
mér ték, és idõ le vo nás sal ju tal maz ták a
leg job ban tip pe lõ ket. Az el sõ csa pat
12,20-ra, az utol só pe dig 14 órá ra ér ke -
zett be a crosspályán lé võ cél ba. A há -
rom el sõ he lye zett egy-egy üveg pezs -
gõ vel ün ne pel het te meg gyõ zel mét. 15
óra kor az egye sü let ven dé gül lát ta a
ver seny zõ ket a va dász ház ban egy rend -
kí vül fi nom pör költ re, me lyet Konfár
Lász ló ké szí tett el, aki nek ez úton is kö -
szön jük fá ra do zá sát. Az egye sü let visz -
 sza vár ta es te a ver se nyen részt ve võ ket
és csa lád ja i kat a va dász ház ba egy kö -
zös mo to ros bu li ra, me lyet Ke re kes
And rás tar tott.

A ver seny is va la mint a bu li is na -
gyon jól si ke rült, sok po zi tív vis  sza jel -
zést kap tunk. Kö szön jük a részt ve võk -
nek, hogy el jöt tek és kö szön jük mind -
azok nak, akik ezen a na pon mun ká juk -
kal se gí tet ték az egye sü le tet. El né zést
ké rünk, ha va la ki nek a nyu gal mát min -
den igye ke ze tünk el le né re meg za var -
tuk jár gá nya ink kal ezen a szép na pon.

Tiszaalpári Mo to ros Egye sü let
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Új ve ze tõ irá nyít ja a Gon do zá si Köz pon tot

Puliusné Sárdi Má ria hos  szú éve ken
ke resz tül ve zet te a Gon do zá si Köz pon -
tot, de ok tó ber el se jé vel nyug ál lo mány -
ba vo nult. Az ön kor mány zat pá lyá za tot
írt ki a ve ze tõi hely be töl té sé re, amit
Pa lás ti Vik tor, az in téz mény dol go zó ja
nyert meg. Ve le be szél get tünk cél ja i ról,
el kép ze lé se i rõl.

- 2005. ok tó ber 1. óta dol go zom az
in téz mény ben. Az el telt idõ alatt min -
den mun ka fo lya mat ba be le tud tam kós -
tol ni. Dol goz tam, mint szo ci á lis se gí tõ,
szo ci á lis gon do zó, men tál hi gi é nés. Azt
is mond ha tom, hogy Ma ri ka mel lett na -
gyon so kat ta nul tam. 

- Eb ben a szak má ban ke vés a fér fi

dol go zó.

- Va ló ban, el sõ sor ban nõk je lent -
kez nek rá. Ve ze tõk kö zött azon ban ta -
lál koz tam már fér fi ak kal és dip lo más
ápo lók is egy re töb ben van nak. A Gon -
do zá si Köz pont ban egye dül va gyok
fér fi dol go zó. Hu szon öt gon do zot tunk
van, aki ket ti zen egyen lát nak el, plusz
há rom köz fog lal koz ta tott is be se gít. Ti -
zen nyolc éve mû kö dik az in téz mény,
fo lya ma to san telt ház zal. A bent la kó -
kon kí vül a szo ci á lis el lá tás is a fel ada -
ta ink kö zé tar to zik, ami az ön kor mány -
zat kö te le zõ alap fel ada ta. Az ét kez te tés
és a há zi se gít ség nyúj tás tar to zik még
hoz zánk. Éves szin ten száz húsz sze -
mély nek biz to sí tunk egy sze ri me leg
ételt. A há zi se gít ség nyúj tás azt je len ti,
hogy a szo ci á lis se gí tõ ki jár az el lá tott
la ká sá ra és ott se gít a há zi te en dõk ben,
ügye i nek in té zé sé ben. Je len leg hét el lá -
tott hoz jár nak ki mun ka tár sa im, de ki -

lenc fõ re van en ge dé lyünk, úgy hogy itt
van még ka pa ci tá sunk. Még egy alap el -
lá tá sa van az ön kor mány zat nak, az
idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sa, amit idõ -
sek klub já nak szok tak ne vez ni. Ez is
ön kor mány za ti kö te le zõ alap fel adat.
Évek kel ez elõtt nem mu tat ko zott igény
er re a szol gál ta tás ra, ezért az ön kor -
mány zat 2007-ben meg ál la po dást kö -
tött a kis kun fél egy há zi Szi vár vány
Sze mé lyes Gon dos ko dást Nyúj tó In té -
zet tel és ott biz to sít ja az el lá tást. Gya -
kor la ti lag ez kis tér sé gi rend szer ben
mû kö dik. Ter mé sze te sen amen  nyi ben
igény mu tat koz na rá, ak kor itt hely ben
is le het az el lá tást biz to sí ta ni.

- Mi kor dön töt te el azt, hogy be ad ja

pá lyá za tát a ve ze tõi ál lás ra?

- Ami kor az in téz mény ve ze tõ asz -
 szony be je len tet te, hogy nyug díj ba vo -
nul. Ma ri ka is azt sze ret te vol na, hogy
én irá nyít sam utá na a Gon do zá si Köz -
pon tot. Tu do má som sze rint ha tan pá -
lyáz tunk, egy je lent ke zõ nek nem volt
jó a pá lyá za ta, a sze mé lyes meg hall ga -
tá son azon ban csak hár man je len tünk
meg. Az ön kor mány zat en gem bí zott
meg öt év re az in téz mény ve ze té sé vel. 

- Mit sze ret ne meg vál toz tat ni a

Gon do zá si Köz pont éle té ben?

- 2002-ben pá lyá za ti pénz bõl si ke -
rült bõ ví te ni az in téz ményt, így ti zen -
ket tõ he lyett hu szon öt bent la kó le het.
De en nek az volt a fel té te le, hogy tíz
évig nem le het sem mi lyen pá lyá za ti
anyag ban részt ven ni. Ez most ok tó ber -
ben le járt. Sze ret ném a fû tés kor sze rû sí -
tést és a nyí lás zá rók cse ré jét meg va ló -

sí ta ni az el kö vet ke zen dõ idõ ben. A víz -
ener gia csök ken té sé re is sze ret nénk pá -
lyá za tot be ad ni. Amen  nyi ben si ke rül a
pá lyá za to kon nyer ni, ak kor a ki adá sa -
ink is je len tõ sen csök ken né nek. Az
éves költ ség ve té sünk 71,5 mil lió fo rint.
Az a cé lom, hogy az ön kor mány zat nak
mi nél ke ve seb be ke rül jön az in téz mény
fenn tar tá sa. Je len leg ugyan is ti zen hét -
mil lió fo rint tal já rul hoz zá a Gon do zá si
Köz pont mû kö dé sé hez. An  nyi már bi -
zo nyos, hogy jö võ év ben már há rom
mil lió fo rint tal fog csök ke ni a költ ség -
ve té sünk. Amen  nyi ben nye rünk a pá -
lyá za to kon, ak kor to váb bi csök ke nés
vár ha tó. 

- Azt le het tud ni, hogy men  nyit kell

fi zet ni a bent la kók nak?

- Ter mé sze te sen, ez nyil vá nos:
100.200 fo rin tot. Az el lá tott nak, a jö ve -
del mé nek a nyolc van szá za lé kát kell
meg fi zet nie, le gyen bár men  nyi a nyug -
dí ja. Je len tõs azok szá ma az in téz -
mény ben, akik nek kis nyug dí juk van,
ezért az õ dí ju kat ki kell egé szí te ni.
Ezért is kell ilyen ma gas ös  szeg gel az
in téz ményt tá mo gat nia az ön kor mány -
zat nak. Egyéb ként csak he lyi ek lak nak
a Gon do zá si Köz pont ban. A de mog rá -
fi ai ada tok azt mu tat ják, hogy egy re na -
gyobb szük ség lesz az in téz mény re. A
2002-es bõ ví tés nél az új rész úgy lett
ki ala kít va, hogy rá le het húz ni egy
eme le ti részt, ami vel to vább tud nánk
bõ ví te ni a lét szá mot és ak kor még ke -
ve seb be ke rül ne az ön kor mány zat nak.
Per sze tu dom, hogy ez is pénz be ke rül -
ne, de ha len ne pá lyá za ti le he tõ ség, ak -
kor meg le het ne pró bál ni.

- A mun ka tár sai hogy fo gad ták ki -

ne ve zé sét?

- Mi vel évek óta együtt dol go zunk
és is mer nek, öröm mel vet ték tu do má -
sul. A dol go zók nagy ré sze szak kép zett
ápo ló. Fon tos az, hogy to vább kép zés re
jár ja nak. A költ ség ve tést egyéb ként a
fenn tar tó val min dig egyez tet jük és
meg pró bál juk szo ros ra húz ni. Úgy
gon do lom, hogy a szo ci á lis el lá tás ra a
te le pü lés nek ál doz nia kell. Mi vel szo -
ci á lis in téz mény rõl van szó, pro fi tot
nem ter mel het, a vesz te sé get azon ban
le het csök ken te ni és kell is - mond ta
Pa lás ti Vik tor, a Gon do zá si Köz pont új
ve ze tõ je.                                  Sz. T. 
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Új ra Márai-program a könyv tár ban
2012-ben már má so dik al ka lom mal

ka pott az al pá ri könyv tár le he tõ sé get
ar ra, hogy részt ve gyen a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Alap Könyv ki adá si Kol lé gi u ma
ál tal meg hir de tett Márai II. könyv tá -
mo ga tá si pá lyá za ton. A prog ram ban
részt ve võ könyv tá rak egy 1000 cím bõl
ál ló lis tá ról a szá muk ra meg ál la pí tott
ke ret ös  sze gé ig ha zai és ha tá ron tú li ki -
adók ál tal meg je len te tett köny vek bõl
vá lo gat hat tak, hogy mi nél több ol va só -
hoz el jut has son az ér té kes iro da lom.
Az al pá ri könyv tár - csak úgy mint  a ta -
va lyi év ben - 400.000 Ft-os ke ret tel
gaz dál kod ha tott, ami 179 db könyv be -
szer zé sé re volt ele gen dõ.

Ezek bõl a köny vek bõl aján lunk
most ol va só ink nak.

Gyer mek szá má ra:

Be ne dek Elek: Cso da óra

Sü tõ And rás: Har gi tai va dász ka lan dok
Tamkó Si ra tó Kár oly: Szél ki ál tó
Tö rök Sán dor: Csilicsala cso dái
Zelk Zol tán: Va rázs kré ta

Fel nõt tek szá má ra: 

Harper Lee: Ne bánt sá tok a fe ke te ri -
gót!
Márai Sán dor: Si rály
Ör kény Ist ván: Azt me séld el, Pis ta!
Sü tõ And rás: Az utol só kön tös
Ta má si Áron: Öle lõ sze re tet tel
Czeslaw Milosz: A ra bul ej tett ér te lem
Szendrei Já nos: A ma gyar vi se let tör té -
ne ti fej lõ dé se
Ba bits Mi hály : A ma gyar jel lem rõl
So mo gyi Gyõ zõ: Ma gyar ha di zász lók
Sza bó Já nos: A ta tár já rás 

Sztakó Il di kó

könyv tá ros

Ün ne pek:
No vem ber 5. Szent Im re her ceg
No vem ber 9. Lateráni Ba zi li ka fel -
szen te lé se
No vem ber 10. Nagy Szent Leó pá pa,
egy ház ta ní tó
No vem ber 13. Ma gyar szen tek és bol -
do gok
No vem ber 19. Árpádházi Szent Er zsé -
bet
No vem ber 21. Bol dog sá gos Szûz Má -
ria be mu ta tá sa a temp lom ban
No vem ber 22. Szent Ce cí lia szûz, vér -
ta nú
No vem ber 25. Krisz tus, a Min den ség
Ki rá lya
No vem ber 30. Szent And rás apos tol

No vem ber 25-én Krisz tus Ki rály ün -
ne pén lesz a ju bi láns há za sok: 25, 40,
50, 60, 65 éves meg ál dá sa a 9 órás, il -
let ve 11 órás szent mi sé ken. Akik
igény lik, je lez zék a szent mi sék után il -
let ve a plé bá ni á kon.
No vem ber tõl feb ru ár vé gé ig hét köz -
nap okon az es ti mi sék kez dé si idõ -
pont ja: 17 óra.
No vem ber 25-én Krisz tus Ki rály ün -
ne pén or szá gos gyûj tés lesz a szent mi -
sé ken a Karitász ja vá ra a ka to li kus
temp lo mok ban.

Egy há zi so rok

Kö szö net nyil vá ní tás
Éle tem tör vé nye a szép ség, a jó ság, a nagy lel kû ség. Leg mé lyebb
és leg õszin tébb tisz te let tel, be csü let tel és sze re tet tel kö szö ne tet
mon dok el sõ sor ban ön ma gam, a csa lád tag ja im, ro ko na im, ba rá -
ta im, is me rõ se im, kö zös sé ge im és vi lá gom iránt. Tisz tá ban va -
gyok sa ját ki lé tem mel. Sem mit sem tar tok vis  sza az élet tõl, ha
kell, adok idõm bõl, ener gi ám ból, adott sá ga im ból, te het sé gem bõl
és kész sé ge im bõl. Ahol fél re ér tés adó dik, én el ho zom a vi lá gos -
ság fé nyét. Is ten a sze re tet, Is ten a te rem tõ, ne ki szük sé ge van
ránk, hogy fel ra gyog tas sa a fé nyét én ál ta lam, s te ál ta lad. Ez a
tisz te let in dít ar ra, hogy fel ajánl jak egy imát minden nek jó lé té ért.
Le gyen vi lá gos ság, fény, bé ke és sze re tet mind an  nyi unk szí vé -
ben. Ál dá som min den ki re!

Leg mé lyebb tisz te let tel és sze re tet tel kö szö nöm.
Czimer Imréné (Ma ri ka) 

(X)

Tisz telt könyv- és kul tú ra ra jon gók!
Sze re tet tel meg hí vunk min den kit a 2012. no vem ber 9-én meg ren de zés re ke -
rü lõ ol va só kö ri ta lál ko zó ra.
Ak tu á lis té mánk: kor társ sci-fi és fantasy köny vek.
Min den kit sze re tet tel vá runk 15,30-ra a könyv tár ba.

Ju hász Tün de

szer ve zõ

2012. no vem be ré ben ün nep li

85. szü le tés nap ját. Szü le tés -

nap ja al kal má ból na gyon sok

bol dog sá got, bé kés, nyu godt,

hos  szú éle tet kí ván nak ne ki

gyer me kei, uno kái és déd uno -

kái.

Boldogszületésnapot!

Horti
Józsefné
Pannika
néni
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Sok zic cert hagy nak ki a já té ko sok

Már csak egy mér kõ zés van hát ra me -
gyei II. osz tá lyú lab da rú gó baj nok ság
Észa ki cso port já nak õszi sze zon já ból. A
még nem kö zölt ered mé nyek ér té ke lé sét
ez út tal is Ká dár Ti bor tól, a csa pat edzõ jé -
tõl kér tük. 

- A lakiteleki gyõ zel münk után a Hel -
vé cia lá to ga tott hoz zánk. Jó csa pat tal áll -
tunk ki ar ra a mér kõ zés re, bár azt hoz zá
kell ten nem, hogy az át la gos kez dõ csa -
pa tom ból Ta má sit pi hen tet tem egy fél -
idõ ig. Hi á ba áll tunk fel jó csa pat tal, na -
gyon ros  szul fo ciz tunk. Le be csül tük a
Hel vé ci át, pe dig pró bál tam a csa pat fi -
gyel mét fel hív ni ar ra, hogy nem lesz egy -
sze rû mér kõ zés. A má so dik fél idõ ele jén
egy ha tal mas les gól lal ve ze tést sze rez tek,
és csak utá na kezd tünk el fut bal loz ni.
Ad dig szin te mi nõ sít he tet len volt a já té -
kunk. A ka pott gól után min den ki fel szív -
ta ma gát és be da rál tuk el len fe lün ket. Az
50. perc tõl fo lya ma to san tá mad tunk és a
90. perc ben Hekkel Zsolt fe je sé vel meg -
sze rez tük a ve ze tést és így meg nyer tük a
mér kõ zést. Tiszaalpár Hel vé cia 2-1 (0-0).
If jú sá gi ered mény: 2-1.

A Kis kun fél egy há zi Vas utas el le ni ta -
lál ko zón az volt a prob lé mám, hogy
Baranyi és a Bor si is hi ány zott. Baranyi,
az óta is hol jön, hol nem. Kulmann ját -
szott csa tár posz ton, de õ csak egy fél idõs
já té kos, csa tár nél kül azon ban nem áll -
hat tunk fel. A mér kõ zés ele jén volt is ne -
ki egy ha tal mas hely ze te, ha azt gól ra
tud ta vol na vál ta ni, ak kor meg nyer het tük
vol na a mér kõ zést. Saj nos nem tud tuk

meg tar ta ni a lab dá kat. Ko vács Jostinak
nem volt ját szó tár sa, mert ros  szul ját szott
min den ki, õ is. A Loki tá ma dott és akár
több gól lal is ki kap hat tunk vol na. 1-0-s
ve ze té sünk nél Nagy-Gál ha tal mas zic cert
ha gyott ki. Amen  nyi ben be rúg ja, ak kor
le het, hogy el tud tunk vol na hoz ni egy
pon tot. Ez a ta lál ko zó egy rossz fut ball ról
szólt. Sze ren csé sebb eset ben egy, de akár
há rom pon tot is el hoz hat tunk vol na. Igaz,
kap hat tunk is vol na egy ötöst. Nem tu dok
rá jobb szót ta lál ni, mint azt, hogy fél re -
si ke rült mér kõ zés volt. Ha két meg ha tá -
ro zó em ber hi ány zik egy csa pat ból, ak -
kor más kép pen ját szik a gár da. Ezen a
szin ten ez na gyon mérv adó. Saj nos
Baranyit és Bor sit nem tud tam pó tol ni.
Kis kun fél egy há zi Vasutas-Tiszaalpár 2-0
(1-0). If jú sá gi ered mény: 0-6.

A kö vet ke zõ mér kõ zé sen a jakabszál-
lásiakat fo gad tuk, ha zai pá lyán. Baranyi
nem volt, így Bor si nak Kulmann volt a
csa tár tár sa. Na gyol jól fo ciz tak, az el sõ
fél idõ ben akár öt-hat gól lal is ve zet het -
tünk vol na, de el szó ra koz tunk egy zic cert
és utá na kont rá ból kap tunk egy gólt.
Nem csak Kulmann-Borsi ket tõs ját szott
jól, de a kö zép pá lyá sok is. Kulmannak és
Ko vács nak is na gyon fe küdt az esõ áz tat -
ta pá lya, jól ér vé nye sül tek raj ta, de saj nos
ez út tal is ki ma rad tak a zic ce rek. Az el sõ
já ték rész ben le fo ciz tuk el len fe lün ket,
még is csak 2-1-el fe jez tük be az el sõ fél -
idõt. Bár 4-2 arány ban nyer tünk a vé gén
még szo ro sabb is le he tett vol na a mér kõ -
zés, mert ugyan úgy, mint az el sõ fél idõ -

ben ki hagy tuk a zic ce re ket. A jakabszál-
lásiak is ki hagy tak két nagy hely ze tet.
Úgy gon do lom, hogy a re á lis ered mény
10-3 le he tett vol na ab ban az eset ben,
amen  nyi ben min den hely ze tün ket ki -
hasz nál juk. Azt mon dom, hogy in kább
ilyen ta lál ko zón ma rad ja nak ki a hely ze -
tek, mint egy sors dön tõn, ami lyen a
Lakitelek el le ni ta lál ko zó is volt, ahol
egy gól lal nyer tünk. Tiszaalpár-
Jakabszállás 4-2 (2-1). If jú sá gi ered -
mény: 1-1.

A Kecs ke mé ti LC el le ni mér kõ zés re
Baranyi vis  sza jött, de nem sza vaz tam ne -
ki a kez dõ ben bi zal mat, mert ket tõ ta lál -
ko zót ki ha gyott. Ugyan úgy a Kulmann-
Borsi ket tõs ját szott csa tár posz ton. A 16.
perc ben Kulmann ti zen egyes gól já val ve -
zet tünk is. Ad dig mi kez de mé nyez tünk a
já ték ban. Ezt kö ve tõ en azon ban kap tunk
egy olyan bün te tõt, ami szá mom ra nem
volt ti zen egyes. Át is vet te a KLC a já ték
irá nyí tá sát. Azt hoz zá kell ten nem, hogy
a Dé va it ki ál lí tot ták a Vas utas el le ni mér -
kõ zé sen, ami ért el til tást ka pott, csak úgy,
mint Kiss An dor, aki szin tén a bün te tést
töl töt te. Baranyit nem kez det tem, ami azt
je len tet te, hogy há rom meg ha tá ro zó já té -
kos hi ány zott, és ez sok nak bi zo nyult.
Nem tud tunk fel pö rög ni kel lõ en, at tól
füg get le nül sem, hogy a má so dik fél idõt
vé gig tá mad tuk. A 47. perc ben egyen lí -
tet tünk és on nan tól kezd ve ma radt az
ered mény. Saj nos Bor si nem ját szott jól,
és sok volt a hi ány zó. El fogy tunk a vé gé -
re. Et tõl füg get le nül nem pa nasz ko dom,
mert húsz pon tot gyûj töt tünk ed dig, és
úgy gon do lom, hogy er re na gyon ke ve -
sen szá mí tot tak. Az utol só mér kõ zé se ken
már a me gyei III. osz tá lyú csa pat ból ké -
re get tem já té ko so kat, hogy a meg fe le lõ
lét szá munk meg le gyen. Tiszaalpár-KLC
2-2 (1-2). If jú sá gi ered mény: 0-2.

An  nyi bi zo nyos, hogy Lász ló Zsol ti
vis  sza jön Tiszakécskérõl. Nagy va ló szí -
nû ség gel a Hürkecz Ro bi is ná lunk foly -
tat ja ta vasz tól. Még egy iga zo lást ter ve -
zünk, azt még nem tu dom, hogy mi lyen
poszt ra. A há rom já té kos ér ke zé se re mé -
lem, hogy so kat fog len dí te ni a csa pa ton. 

Me gyei III. osz tály Észa ki cso port
ered mé nyek: Mik ló si GyFE-Tiszaalpár II
1-3 (0-0), Tiszaalpár-Kerekegyháza 3-2
(2-0), Kunbaracs-Tiszaalpár II 10-0 (5-
0). Kunadacs-Tiszaalpár II 4-0 (2-0).

Szyta
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A Tiszaalpári Sport egye sü let sok sze re tet tel meg hív ja

2012. no vem ber 10-én 19 óra kor
tar tan dó Jó té kony sá gi Sport bál já ra

Bál hely szí ne: Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la Tor na ter me

Be lé põ díj:     2.260,- Fo rint 

(mely ma gá ban fog lal ja a va cso ra -sültes tál - árát,

tom bo la a hely szí nen meg vá sá rol ha tó)

A tel jes be vé telt az egye sü let ja vá ra for dít juk.

Ze nét szol gál tat ják: Baranyi Ze ne kar

Az es te fo lya mán meg le pe tés fel lé põk

Jegy vá sár lás hely szí ne: Mok ka Pres  szó

Da gi Kis par ti Sö rö zõ (Ma gyar Im re)

In for má ció:  Parádi Lászlóné (06-30/746 73 99)

SZERETETTEL VÁ RUNK MIN DEN KIT!

ASE ve ze tõ ség

Rend õr sé gi Köz le mény
Tisz telt La kos ság!

Ok tó ber 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:

2012. 10. 01 08:00 és 2012.10.27
12:50 kö zöt ti idõ ben is me ret len sze -
mé lyek ke rí tés át má szás mód sze ré vel
több al ka lom mal be ha tol tak egy Ár pád
té ri te lep hely re és ott egy nyi tott
üzem csar nok ból el tu laj do ní tot tak gép -
al kat ré sze ket, vas anya got. A bûn cse -
lek mén  nyel oko zott kár: 180.000 Ft,
ron gá lás sal 600.000 Ft kár ke let ke zett.
Ok tó ber 27-én 13.00 óra kö rü li idõ ben
- la kos sá gi be je len tést kö ve tõ en - a
hely szín re si e tõ Tö rök Ro land rend õr
zász lós el fog ta azt a két sze mélyt, akik
a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya -
nú sít ha tók. K. Zol tán és B. Ist ván ki -
hall ga tá suk so rán be is mer ték, hogy
ok tó ber ben több al ka lom mal is jár tak
ezen a hely szí nen és több ször kö vet tek
el bûn cse lek ményt vas al kat ré szek le -
sze re lé sé vel és el tu laj do ní tá sá val. A
gya nú sí tot tak kal szem ben õri zet be vé -
tel mel lett in dult meg a bün te tõ el já rás. 

Arany ér met szer zett az or szá gos baj nok sá gon
I k r é n y b e n
r e n  d e z  t é k
meg a csel -
gáncs or szá -
gos baj nok -
sá got di á kok
ré szé re. Ti -
s z a  a l  p á r t
Bár sony Ka -
ta lin kép vi -

sel te. A ti zen egy éves kis lány a 49 ki lós
súly cso port ban di ák B ka te gó ri á ban
arany érem mel tér he tett ha za.
Bár sony Ka ta lin ta vas  szal kezd te a csel -
gán csot Fo ga si Ger gely edzõ irá nyí tá sa
alatt. A jó ne vû edzõ sa ját fi á nak is a tré -
ne re, aki már ed dig is szép si kert ért el
nem csak ide ha za, de a nem zet kö zi me -
zõny ben is. 
Ami kor el kez dõ dött Ti sza al pá ron a csel -

gáncs ok ta tás, ak kor ti zen hét gye rek nek
tar tott fog lal ko zást Fo ga si Ger gely. Mos -
tan ra azon ban saj ná la tos mó don le csök -
kent a lét szám öt re. Ez nem csak azért
rossz, mert ke ve sen van nak, de azért is,
mert mind az öten más-más súly cso port -
ba tar toz nak, így pe dig nem tud nak egy -
más el len küz de ni. Mi vel az edzõ
Nyárlõrincen is ok tat gye re ke ket, és ott
sincs nagy lét szám, azt ter ve zi, hogy a
he ti há rom edzést fel vált va fog ja tar ta ni
Nyárlõrincen és Ti sza al pá ron. 
Ko ráb ban Novák Gá bor is szer zett már
egy arany ér met, de õ ab ba hagy ta a csel -
gán csot és a fo cit vá lasz tot ta. Jó len ne az,
ha töb ben is meg pró bál nák ezt a spor tot,
mert nem csak fe gye lem re, de ki tar tás ra
is ne vel, és aki ko mo lyan is ve szi az
edzé se ket az tud fej lõd ni és ered mé nye -
ket el ér ni.

Sakk hí rek
Szep tem ber 30-án a sakk csa pa tunk

Kecs ke mét re lá to ga tott a TÁKISZ SE
csa pa tá hoz. Az el len fél na gyobb tu dá -
sa a par tik elõ re ha lad tá val meg mu tat -
ko zott.
A nyolc par ti ból csak há rom dön tet len -
re fu tot ta erõnk bõl.
Ered mény: TÁKISZ SE Kecs ke mét -
Tiszaalpári SE 6,5 - 1,5.
A kö vet ke zõ for du lót ok tó ber 28-án
bo nyo lí tot ták le.
A HÍD SE Nagybaracska csa pa tát fo -
gad tuk a mû ve lõ dé si ház ban. Öt órás
ke mény küz de lem után ala kult ki a
vég ered mény. Négy gyõ ze lem mel lett
há rom ve re ség és egy dön tet len.
Ered mény: Tiszaalpári SE -HÍD SE
Nagybaracska 4,5 -3,5.
Me gyei I. osz tály ál lá sa:
1. TÁKISZ SE Kecs ke mét 11,5 pont
2. HÍD SE Nagybaracska 6,5 pont
3. Tiszaalpári SE 6 pont

Gálfi Mi hály
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NÕI-, FÉRFI-, GYERMEK  FODRÁSZAT:
Alkalmi, divatos és hagyományos frizurák, kontykészítés,

dauer, festés, melírozás. Tel: 06-20/566 66 47

KOZMETIKA
Teljes körû bõrápolás minden korosztálynak,fiatalító-,

tisztító kezelések, A.H.A.-kúra, nappali és alkalmi
sminkkészítés,gyantázás.

AKCIÓ!
Arctisztításhoz AJÁNDÉK 10 perc szoli!!!

ÁLLÓSZOLI 
Biztonságos barnulás,D-vitamin termelés,téli depresszió ellen.

INFRASZAUNA
Egészség fenntartása, test és a lélek relaxálása.

NAPSZAUNA
Természetes napsugárzást sugárzó hõ,felgyorsítja az

oxigéncserét,javítja a vérkeringést,erõteljes méregtelenítés
sejtszinten. Tel: 06-20/430 86 08

AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ!!!
Szeretettel várjuk a szépülni és pihenni 

vágyó régi és új vendégeinket!

Minden, ami szépséggel kapcsolatos,
egy helyen…!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
MASSZÁZS

Marcsi:06-70/421 60 31
Fogyasztómasszázs (40 perc): 10 kezeléssel 10 kg-tól, 2 ruhamérettõl
szabadulhat meg!A masszázstechnika, valamint diéta és testmozgás
együttes alkalmazása garantálja a fogyást!!! 
Mellfeszesítõ masszázs (60 perc): 10 alkalmas, akár 2 mérettel megnagy-
obbodik a mell, feszesebbé, rugalmasabbá válik.
Teljes test masszázs (90 perc): Felfrissül a test, a meghúzódott izmok fel-
frissülnek, rugalmassá válnak. 
Hátmasszázs: A 40 perces masszázs fellazítja a hát izmait.
Mézes hátmasszázs (40 perc): Fellazulnak a letapadt izmok, a gerincbán-
talmakra, meszesedésekre jó hatással van.
Talpmasszázs (40 perc): A talp izmait felfrissíti, fájdalommentessé teszi.
Arcmasszázs (30 perc): Széppé és frissé varázsolja az arcot.

AKCIÓ!
November 30.-ig 10.-ik alkalom után 1 ajándék masszázst kap!

MÛKÖRÖM, MANIKÛR
Natasa:06-20/596 22 02

Manikûr: Klasszikus és francia manikûr, illetve japán manikûr,
ami méhviasszal táplálja a saját körmöt, és visszaadja természetes
fényét.
Mûköröm: Többféle forma, szín és díszítés alkalmakra, vagy a
mindennapokra.
Gél lakk: tartós lakkozás, mely akár 5-6 hétig is pattogzás mentes,
és erõsíti a saját körmöt.
Paraffinos kézápolás: A kiszáradt, repedezett, érzékeny bõrt
mélyen táplálja, és puhítja.

Szolgáltatásaink:
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� Vegye meg karácsonyi ajándékát és 
fizessen részletekben. 

� Akció ideje: 2012. november 12-t�l 
2012. december 21-ig 

� Igényelhet� hitelösszeg:50.000,- Ft, 
100.000,- Ft, 150.000,- Ft, 
200.000,- Ft összegekben. 

� Forint alapú, életbiztosítással 
kombinált fogyasztási hitel. 

� Árfolyamkockázat és ingatlan-
fedezet nélkül. 

� Futamid�: 12 hónap. 
� THM: 25,79 % 
� Hitel felhasználását beigazolni nem 

kell!! 
� Érdekl�djön kirendeltségünkön! 

� Csoport- és osztálypénzüket ne 
borítékba gy�jtsék, nyissanak 
osztálykasszát.  

� Pénzük nem csak biztonságban 
van, de kamatozik is. 

� 2012. december 31.-ig a havi 
számlavezetési díj INGYENES. 

� Óvodai játékok és hosszabb 
kirándulások érdekében kedvez�en 
leköthetik különböz� id�tartamokra 
pénzüket. 
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Telefon: (63) 579-080  
Cím: Csongrád-Bokros, Bokros utca 36. 
Pénztári órák: Hétf�, kedd, szerda: 7: 30-12: 00, 12: 30-15: 30.  
Csütörtök: 7: 30-12: 00, 12: 30-17: 30, Péntek: 7: 30-13: 00 
Nyitva tartás: Hétf�, kedd, szerda: 7: 30-12: 00, 12: 30-16: 00.  
Csütörtök: 7: 30-12: 00, 12: 30-18: 00, Péntek: 7: 30-13: 30 

  



14. ol dal                                                      2012. no vem ber

Fej lesz tés sel erõ sít az IBV Hun gá ria Kft.
Újabb csar no kot és sze re lõ mû helyt épít a kis kun fél egy há zi
vi lá gí tás tech ni kai cég

Kö zel 630 mil lió fo rin tos be ru há zás ke re té ben mint egy 5700 négy zet mé te res rak tár csar no kot, és egy
kö zel ezer négy zet mé te res sze re lõ mû helyt épít az IBV Hun gá ria Kft. Kis kun fél egy há zi te lep he lyén.
A pro jekt azon túl, hogy nö ve li a tár sa ság jö ve de lem ter me lõ ké pes sé gét, új mun ka he lye ket te remt,
il let ve sta bi li zál ja a már meg lé võ ket. A be ru há zás je len tõ sen hoz zá já rul a vá ros gaz da sá gi fej lõ dé sé -
hez is.  

A kö zel múlt ban in dult pro jekt rész ben uni ós for rás ból, a Dél-Alföldi Ope ra tív Prog ram ke re té ben
va ló sul meg. Az "Ipar te le pí tés" cí mû pá lyá za ton 314. 606. 865 fo rint vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tást nyert a vál la lat. A fenn ma ra dó 50 szá za lé kos ön részt a tár sa ság fi nan szí roz za - mond ta el
Helfrich Már ton a cég ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. 
A cég ve ze tõ ki emel te: a be ru há zás meg va ló sí tá sá val egye bek mel lett je len tõ sen fej lesz tik a gyár inf -
rast ruk tú rá ját, ez zel pe dig költ ség ha té ko nyab bá te szik a ter mék gyár tást, il let ve nö ve lik a gyár tó ka -
pa ci tást. 
A cég ve ze tõ ab ban bí zik, a fej lesz tés sel to vább ra is meg tart hat ják pi ac ve ze tõ po zí ci ó ju kat és ele get
te het nek a megnövekedett ve või igé nyek nek. Fon tos nak tart ja, hogy a tár sa ság kö zel öt száz dol go -
zó já nak ki szá mít ha tó és biz ton sá gos mun ka he lyet biz to sí ta nak. Ugyan ak kor az új mun ka he lyek ré -
vén hoz zá já rul nak a ré gió fog lal koz ta tá si hely ze té nek a ja ví tá sá hoz is. 

A kis kun fél egy há zi szék he lyû IBV Hun gá ria Kft. ma az egyik leg je len tõ sebb sze rep lõ je az eu ró pai
vi lá gí tás tech no ló gia pi ac nak. A vál la lat fej lõ dé se húsz éves fenn ál lá sa óta tö ret len. Idén a he lyi kép -
vi se lõ-tes tü let Kis kun fél egy há za Vá ros Gaz da sá gá nak Fej lõ dé sé ért-díj jal is mer te el a tár sa ság mun -
ká ját.
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Aprók

* Sa va nyí tás ra al kal mas fe jes ká posz ta el adó. Ér dek lõd -
ni: 06-30/353-6574. Tiszaalpár, Ady E. u. 49/a.
* Ti sza al pá ron 72 négy zet mé te res 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.
* Ház eladó Bercsényi u. 6. számon. Érdeklõdni:
Táncsics u. 17. alatt.
* Ba ba ko csi hor do zó val el adó. Irány ár: 12.000 Ft. Ér dek -
lõd ni: 06-30/4866-912.
* 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.
* Ku ko ri cás hí zó, gyöngy tyúk és kis bá lás szal ma van el -
adó. Te le fon: 06-30/335-7473.
* Tiszaalpár, Cso ko nai u. 68. sz. alat ti 100 négy zet mé te -
res csa lá di ház mel lék épü let tel és gyü mölcs fák kal el adó.
2,5 szo ba, elõ szo ba, fo lyo só, kony ha, spejz, für dõ szo ba.
Gáz köz pon ti fû tés, ill. kály há val is fût he tõ. Irány ár:
7.500.000 Ft. Érd.: 06-70/554-2297.
* El adó Tiszaalpár, Beth len Gá bor u. 49. sz. alat ti ház.
Irányár: 1.200.000 Ft. Érd.: 06-76/424-642, 06-30/7438-
456.

Akik há zas sá got kö töt tek: Kál lai Zol tán és Gálfi Zsu -
zsan na.

Aki ket na gyon vár tunk: Ballabás Gréta (Jóború Eri -
ka), Nagy Ág nes (Pap Ág nes), Ju hász Er nõ (Dö mö tör
Má ria).

Aki ket el ve szí tet tünk: He ge dûs Jánosné Gut Má ria
(1922), Tar Já nos (1939), Víglási Ferencné Zombori
Ve ro ni ka (1928), Csík Pis ti ke (élt 15 évet).

Anyakönyvihírek

KÖZÉRDEKÛTELEFONSZÁMOK

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


