
Tiszaalpáron, a hagyományokhoz 
híven idén is a Templomdomb és kör-
nyéke adott otthont a Tiszaalpári Árpád 
Népe Egyesület szervezésében meg-
valósult ötödik hagyományőrző nap-
nak. A rendezvény keretében számos 
program várta azokat, akik július első 
szombatján ellátogattak Alpárra, hiszen 
a szervezők kiemelt figyelmet fordíta-
nak arra, hogy az eseményen a felnőt-
tek és gyermekek egyaránt jól érezzék 

magukat. A családi hagyományőrző 
programon a színpadi műsorok mel-
lett második világháborús veteránok 
és hozzátartozóik tartottak előadáso-
kat a helyszínen felállított jurtákban. 
A programokra a helyi termelők is 
kilátogatta, így az érdeklődők többek 
között Berkes Sándor régiségeiből nyílt 
kiállításába illetve Kálmán Jánosné 
üvegfonó technikájába is betekintést 
nyerhettek. Az egész napos programok 

kínálatában szerepelt lovas kocsiká-
zás, állatsimogatás, íjászbemutató és 
galamb kiállítás is. A környező telepü-
lésekről a Lakiteleki Tűzoltózenekar és 
a Szentkirályi Tánccsoport előadása, a 
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltók bemu-
tatója és a szentesi Hestia tűzzsonglőr 
csapatának műsora hozzájárult ahhoz, 
hogy a szervezők idén is egy sokakat 
megmozgató, nívós rendezvényt tud-
hatnak maguk mögött.

V. alkalommal tartottak hagyományőrző napot 
Tiszaalpáron
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Mégsem indítanak bizalmatlansági 
eljárást dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere ellen. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának képvise-
lő-testülete június 27-én rendkívüli ülést 
tartott, melyet hat képviselő kezdeménye-
zett. Az ülés egyetlen napirendi pontját, a 
polgármester, dr. Vancsura István soro-
zatos szabálytalanságai, törvénysértései 
illetve mulasztásai adták. A rendkívüli 
ülés összehívásának okaként a képvise-
lők, a 2016. május 26. napján megtar-
tott bizottsági ülésen az Önkormányzat 
energetikai fejlesztési pályázat kapcsán 
elhangzottak miatt merült fel a javasolt 
napirendi pontban történő döntés. A kép-
viselők bizalmatlansági eljárás megindí-
tásáról dönthettek, mely végül a minősí-
tett öt igen szavazatot nem kapta meg. 

Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén határozott a 
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és 
Rendelőintézet támogatásáról. A tes-
tület a kiskunfélegyházi kórház röntgen 
gépének javítási költségeibe adott több 
mint százhetvenezer forint támogatást. 
Az alpári testület nem először nyújt anya-
gi támogatást a Kiskunfélegyházi Városi 
Kórház és Rendelőintézetnek, hiszen a 
községből többen igénybe veszik a kórház 
nyújtotta szolgáltatást, ezért Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának képvise-

lő-testülete természetesnek tartja, hogy a 
kórház kérésére segítséget nyújtson.

A szétosztás helyett, értékesítik a 
márciusban kivágott nyárfarönköket, 
Tiszaalpáron. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
június 28-ai ülésén határozott a márci-
usban kivágott nyárfarönkök sorsáról. A 
képviselőknek a Fecske utcai rönkök fel-
használása kapcsán arról kellett dönteni-
ük, hogy a rászorultak között szétosztják 
vagy értékesítik, a képviselők többsége 
ez utóbbi mellett döntött. 

Névváltozás történik két telepü-
lésrészen, Tiszaalpáron. Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának képvi-
selő-testülete június 28-ai ülésén döntött, 
a község két település részének, az Üzemi 
lakótelep illetve az Árpád telep elne-
vezésének megváltoztatásáról. A döntés 
értelmében az Üzemi lakótelep a jövőben 
Nagy György faluként, míg az Árpád 
telep Polyákfalu néven fog szerepelni a 
községben. 

A nyár végére kiépítik a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda teljes épüle-
tének az alternatív fűtéssel való ellá-
tását. Az óvoda új szárnyának fűtését 
eddig gázfűtéssel oldották meg, azonban 
a nyáron zajló munkálatoknak köszön-
hetően a következő fűtési szezonra már 
az egész épületre kiépítik az alternatív 
fűtési technológiát, így a jövőben a tel-

jes épületet faaprítékokkal tudják fűteni. 
Erről a képviselő-testület korábbi ülésén 
határozott. 

A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda két csoportszobájának 
klimatizálásáról döntött Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának kép-
viselő-testülete. A testület legutóbbi ülé-
sén döntött az épület két csoportszobá-
jának klimatizálásáról, a kivitelezés az 
óvoda azon két szobáját érinti, melyek a 
fekvésükből adódóan jelentősen felmele-
gednek.

Pályázatot adnak be az I. és II. világ-
háborús emlékművek renoválására. 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
elfogadta azon előterjesztést, melynek 
keretében pályázatot nyújtanak be a köz-
ségben található I. és II. világháborús 
emlékművek renoválási költségeire. A 
munkálatok az emlékművek környeze-
tének rendbetételét, a művek állagmeg-
óvását illetve a világháborúban elesett 
hősök neveinek kiegészítését foglalják 
magában.

Továbbra sem lesz mezőőri szolgá-
lat Tiszaalpáron. A képviselő- testület 
nem fogadta el azt az előterjesztést, mely-
nek értelmében a mezőőri szolgálat létre-
hozásáról dönthettek. A képviselők sem 
a rendelettervezetet sem pedig a mezőőri 
szolgálat beállítását nem fogadták el.

TEsTüLETI üLésRőL jELENTjüK

Egyházi sorok
Keresztelési időpont:
Újfalui templomban júl.16. szom-
bat  10:00
Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési 
szándékukat minél előbb jelezzék  a plé-
bániákon. 
Köszönjük az eddig beérkezett adomá-
nyokat templomaink felújítására

Anyakönyvi hírek
születtek: Budai Liliána (Hanó Tünde) 
Csapó Csenge (Varga Veronika) Csányi 
Bálint (Szabó Virginia) Konfár Dániel 
(Györgyi Anett) Nagy Gábor Bence 
(Jakab Elza) Keleti Dániel (Rozmán 
Kitti) Beregszászi Ketrin (Beregszászi 
Amália)
Házasságot kötöttek: Nebl Róbert 

Ferenc - Faragó Klára, Szikora Mihály 
- Kiss Zsófia
Elhunytak: Bálint Ferencné Teleki 
Zsuzsanna (1938-2016) Gutpintér 
Istvánné Sági Erzsébet (1927-2016) 
Horváth József (1960-2016) Zsígó Margit 
Veronka Testvér (1925-2016) Czirle 
Sándorné (1938-2016)

„séRELMEK A PsZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. 
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu  Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PsZICHIÁTRIAI sZEREK VIsELKEDésI PROBLéMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Háromszázötvenkilenc tanuló számára ért véget a
2015/16-os tanév az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Június 25-én, Győri Istvánné, az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola, igazgató asszonya, 
háromszázötvenkilenc tanuló számára zárta 
le a 2015/16-os tanévet. Az iskolában június 
utolsó hétvégéjén tartották az intézmény egyik 
legnagyobb rendezvényét, a tanévzáró és bal-
lagási ünnepséget. Idén két osztály negyvenhá-
rom végzős tanulója vettek búcsút az iskolától, 
nyolc év emlékétől. A ballagási ünnepségre 
ez alkalommal is az iskola udvarán került sor. 
Győri Istvánné ünnepi köszöntőjében elmond-
ta, hogy az iskola programokkal teli évet zárt, 
melynek sorát a leendő első osztályosok szá-
mára hirdetett Fecsketábor nyitott, amit többek 
között a népmese napja, az Árpád és diák sport-
nap, a magyar kultúra napja, a Gergely - járás 
valamint a programokban gazdag gyereknap 
követett, melyhez a Szülői Munkaközösségtől 
és Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatától 

egyaránt kapott anyagi támogatást az iskola. 
Örökös ökoiskola révén az intézményben ki-
emelt figyelmet fordítanak a környezeti ne-
velésre, melynek keretében egészségnevelési 
projektet valósítottak meg. Az igazgatónő 
megemlékezett az iskola jótékonysági báljáról 
is, melynek bevételéből lehetőség nyílik a nyá-
ri meszelési, festési és egyéb felújítási munká-
latokra. Az intézmény nyertes TIOP- pályázat 
keretében nem csak számítógépeket és interak-
tív táblákat kapott, de két számítógépes termet 
is ki tudott alakítani. Szintén TIOP- pályázat 
tette lehetővé, hogy az iskola lehetőséget biz-
tosítson tanulói számára az egészségnevelésre, 
a sporttevékenységekre, melynek révén újabb 
sporteszközökhöz jutottak a gyerekek. Győri 
Istvánné kihangsúlyozta, hogy a tiszaalpári 
diákok a helyi, megyei és régiós versenyeken 
nyújtott teljesítményükkel hozzájárultak az is-
kola hírnevének öregbítéséhez, jó hírének meg-
őrzéséhez. A száznyolcvanegy tanítási nap alatt 

végzett eredményes munka az iskola átlagában 
köszön vissza, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola ugyanis huszonnégy kitűnő ta-
nulóval és 3.8-es átlaggal zárta az idei tanévet. 
Mielőtt Győri Istvánné véglet lezárta volna a 
mögöttünk álló tanévet pár gondolatban a kö-
vetkező tanévről is ejtett pár szót. A 2016/17-
es tanévben két első osztály indul egész napos 
iskolaként. Mindkét első osztályban két tanító 
tanítja a főbb tantárgyakat és mivel a délutá-
ni órákban is lesz tanóra, a diákoknak délután 
16:00 óráig kötelező lesz az iskolában tartóz-
kodniuk. Az igazgatónő köszönetét fejezte ki 
a pedagógusok, a szülők, a civil szervezet, 
a Szülői Munkaközösség illetve Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának az idei évben 
nyújtott támogatásért. Idén, Deák Csenge és 
Sánta Márk András részesült a Pejtsik László 
Alapítvány díjban, melyet dr. Csernus Tibor, a 
kuratórium elnöke adott át a diákoknak.  
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Családi, hagyományőrző napot tartottak Tiszaalpáron

Július 2-án, ötödik alkalommal 
rendezte meg családi hagyományőr-
ző napját, a Tiszaalpári Árpád Népe 
Egyesület. A programokra, melyek a 
Templomdombon és környékén várták 
az érdeklődőket, a rekkenő hőség elle-
nére is nagyon sokan kilátogattak. A 
felállított párakapu és a Templomdombon 
található fák némi hűsítéssel szolgáltak 
azoknak, akik részt vettek az eseményen. 
A szervezők, az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is kiemelt figyelmet fordítottak arra, 
hogy a rendezvényre kilátogatók, kortól és 
nemtől függetlenül is megtalálják azokat 
a programokat, melyek kedvükre valók. 
A hagyományőrző napot Dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere nyitotta 
meg, majd Bende Lili lépett a színpadra, 
aki népdalcsokrával most is elkápráz-
tatta a közönséget. A fiatal tehetséget 
Kiss Ákos Jenő és Csányi József közös 
énekes produkciója követte. A színpadi 
műsorok mellett, a Templomdombon fel-
állított jurtákban olyan érdekességekkel 
találkozhattak az érdeklődők, mint pél-
dául csendőrruhák, különböző katonai 
felszerelések, öltözékek, fegyverek, régi 
kerékpárok és használati eszközök. A jur-
tákban a második világháború veteránjai 

is tartottak elbeszéléseket az arra járók-
nak, míg a másik, igen gyakran látogatott 
sátorban Berkes Sándor, helyi gyűjtő 
kincseiből nyílt kiállítást csodálhatták 
meg az arra járók. Az eseményen Berkes 
Sándoron kívül olyan helyi termelők is 
tiszteletüket tették, mint Kanalas János, 
a népművészet mestere, kosárfonó népi 
iparművész és Kálmán Jánosné Éva néni, 
a díszüvegfonás mestere, aki a helyszínen 
is bemutatta az üvegfonás fortélyait. Volt 
üvegfestmény kiállítás, gobelin, tűzzo-

mánc ékszerek és kézzel hímzett tárgyak 
vására is. A színpadon eközben egymást 
váltották a helyi és más települések köz-
kedvelt előadói. Bende Lili után Csernák 
Emese is lehengerelte közönségét, aki 
ismét mesélt a hallhatóságnak. A kániku-
la az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
tagjainak sem szegte kedvét, akik zenés 
műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt. 
A szórakoztató előadások és vetélkedők 
mellett a nyársra húzott malac és a bog-
rácsban főtt pörköltek illata belengte a 
környéket. A frissen sült húsok mellett 
Braun Zsolt, lángossütő 4,5 méter hosszú 
töltött lángost készített. A hagyomány-
őrző nap leglátogatottabb rendezvénye 
az erősember verseny volt, melyben, a 
férfi kategóriában Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselői is össze-
mérték erejüket. A hölgyek ebben a 
versenyszámban is kivették részüket. 
A Bársony Lovasudvar ez alkalommal 
is kilátogatott az eseményre melynek 
keretében csikós technikai előadással és 
lovagoltatással várták az érdeklődőket. A 
színvonalas rendezvény a Palmetta zene-
kar élő koncertjével ért véget. 

Fotók: Spinda Sándor

V. Fürge Ujjak Kiállítás 2016. augusztus 19. - szeptember 2.
Kézimunka és Kézműves Kiállítás Tiszaalpáron

Alkotók-, kiállítók jelentkezését várjuk 2016. augusztus 14-ig. Jelentkezni lehet: Török Józsefné Babikánál T: 0630/957-3594
Alkotások leadásának határideje: 2016. augusztus 15-én 8:00-12:00.

A kiállítás megnyitója: 2016. augusztus 19. 18:00.
A kiállítás megtekinthető: 2016. szeptember 2-ig.

Minden ami kézzel készült, bármilyen technikával készített alkotásokat várunk: festés, faragás, hímzés, varrás, kötés, horgolás, 
papírfonás, papírvirágok, harisnyavirágok, gyöngyékszerek, tojásfestés, gravírozás, nemezelés, batikolás, kerámia, csuhéfonás, szal-
madíszek, zsugorfólia-technikák, mozaikozás, fa- és papírdobozok díszítése, bőrdíszmű, patchwork, textil-szobor, selyemfestés, 
üvegfestés, decoupage, szappan- és gyertyaöntés, kreatív újrahasznosítás, népviseleti ruhák, valamint babákat is a babakiállításhoz.
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Huszonharmadik alkalommal nyitotta meg kapuit az idei Alkotótábor
Tiszaalpáron idén huszonharmadik 

alkalommal rendezték meg az alko-
tótábort, melynek a kiskunfélegyházi 
Holló László Képzőművészeti Kör 
illetve a budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Kör tagjai minden 
évben állandó vendégei. A tábort az 
elmúlt három évhez hasonlóan most is 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-

dában rendezték be, a művészek pedig 
a Kádár Lajos Közösségi Házban va-
lamint a természetben készíthették el 
alkotásaikat. A két hét során az alko-
tóknak a szabadon elkészített művek 
mellett ez alkalommal is kellett olyan 
alkotást készíteniük, ami a községhez 
kapcsolódik. Idén Kádár Lajos íróról, 
Tiszaalpár szülöttjéről kellett portré 

vagy plakett formájában megemlékez-
niük. Feladat volt továbbá az óvoda 
emblémájának az elkészítése illetve 
idén is készültek alkotások Alpár dísz-
polgárairól. A tábort július 16-án az el-
készült művekből nyíló kiállítás zárja, 
szombaton délelőtt 9:00 órakor a helyi 
Termelői Piacon. A kiállítás vasárnap 
délutánig tekinthető meg.

Ezt a címet viselte a Határtalanul 15-
05-0356 számú pályázat keretében meg-
valósított, hetedik osztályosok számára 
kiírt tanulmányi kirándulás, melyen 41 
diák vett részt Erdélyben, 2016. június 
01-05. között, 1 514 000 Ft-os támogatás 
segítségével.  Öt pedagógus valósította 
meg a programot: Dr. Halász Mátyásné és 
Bondár Enikő osztályfőnökök, valamint 
Maróti Pál, Endre Mihály és Miskolczy 
István. 

A pályázat előkészületének időszaká-
ban irodalom, történelem és informatika 
órákon tanultunk ennek a tájegységnek a 
történelméről, irodalmáról, készítettek a 
gyerekek power point bemutatót az olva-
sott legendákhoz.  Erdélyi vetélkedőn 
vettek részt, ahol csapatokban mérték 
össze tudásukat. Fényképalbumot, gon-
dolattérképet, társasjátékot is készítettek. 

Alapos tudással felvértezve indultunk 
útnak, ahol sokszínű, változatos progra-
mok vártak minket. Ellátogattunk Aradra, 

Máriaradnára, Déva várát is meghódí-
tottuk, és megismertük a Szent Ferenc 
Alapítvány árva gyerekeinek életét. 
Fehéregyházán, „Petőfi sírjánál” elsza-
valtuk a Nemzeti dalt, Székelykeresztúron 
megnéztük a „Petőfi körtefát” is, ahol 
a költő utolsó versét írta. Kisbaconban 
meglátogattuk a helyi magyar iskolát, 
ahol kis műsorral kedveskedtek az ottani 
diákok, mi pedig a Nemzeti összetartozás 
napjára készült műsor részletével viszo-
noztuk kedvességüket, ajándékba adtunk 
egy nemzeti színű zászlót Tiszaalpár 
nevével.

   Benedek Elek házában dédunokája, 
Szabó Réka segített feleleveníteni a nagy 
író, mesemondó emlékét. Majd megte-
kintettünk egy vízimalmot, egy mese-
kiállítást és a papi lakban ebédeltünk. 
Gyergyószárhegyen a helyi néptánccso-
port szervezésében táncházban mozogtuk 
ki magunkból a feszültséget. Csíksomlyón 
borvizet kóstoltunk, a Békás- szoros-

ban túráztunk, a Gyilkos-tó legendáját 
a tóparti séta közben elevenítettük fel. 
Megkoszorúztuk Tamási Áron és Orbán 
Balázs sírját is, Korondon meglátogattunk 
egy népművész fazekast, aki elmesélte és 
bemutatta nekünk a mesterség fortélyait. 
Hazafelé megálltunk a Király-hágón és 
gyönyörködtünk a csodás panorámában, 
Erdély kapujában.

Tanulmányi kirándulásunk fénypontja 
a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonában a Nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából bemutatott műso-
runk volt.  A középpontjában a magyarság, 
az összetartozás, a nemzeti megbékélés 
és a hazaszeretet gondolata állt. Táncok, 
versek idézték fel az elcsatolt területeken 
élő magyarság földrajzi és kulturális érté-
keit. Az idős, tőlünk távol élő nénik és 
bácsik szemében csillogó könnycseppek, 
a szeretetteljes ölelések, a székely és a 
magyar Himnusz közös éneklése a legna-
gyobb dicséret volt számunkra.  Itt értet-
tük meg, mit is jelent magyarnak lenni, a 
magyar nemzethez tartozni. Örömünkre 
szolgált, hogy műsorunk egyik részlete az 
M1 Híradójában is bemutatásra került. 

 Hazaérkezvén diáktársainknak 
és a szülőknek is nagy sikerrel mutat-
tuk be műsorunkat. Iskolai témanapot 
tartottunk, melynek keretében kiállítást 
rendeztünk be fotókból és az elkészült 
munkákból. Tanórákon Erdéllyel, Erdély 
történelmével, irodalmi gyöngyszemei-
vel, az ott lévő természeti csodákkal 
ismertettük meg társainkat. Az alsó tago-
zatosoknak táncházat tartottunk. 

Felejthetetlen élmény volt számunkra 
ez az öt nap! Köszönjük a lehetőséget 
és kívánjuk másoknak is, hogy részesei 
lehessenek ennek a pályázatnak. 

Tiszaalpár, 2016. június 22. 

A szervezők és a tanulók 

„ELEK APÓ MEséI” - LEGENDÁK és MONDÁK 
NYOMÁBAN ERDéLYBEN
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BBÁÁCCss--KKIIssKKUUNN MMEEGGYYEEII KKAATTAAssZZTTRRÓÓFFAAVVééDDEELLMMII IIGGAAZZGGAATTÓÓssÁÁGG

LLAAKKOOssssÁÁGG TTÁÁjjééKKOOZZTTAATTÓÓ
AA NNÖÖVVééNNYYII HHUULLLLAADDééKKééGGEETTééss TTŰŰZZVVééDDEELLMMII ssZZAABBÁÁLLYYAAIIRRÓÓLL ééss AA

TTŰŰZZGGYYÚÚjjTTÁÁssII TTIILLAALLOOMMRRÓÓLL

A növényi hulladék égetése belterületen 
és külterületen egyaránt csak egyéb 
jogszabályok (erdővédelmi, 
levegőtisztasági, környezetvédelmi, 
stb.) betartása és a szükséges 
engedélyek birtokában lehetséges! 

Általános szabály Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
alapján, hogy a lábon álló növényzet, 
tarló, növény-termesztéssel 
összefüggésben és a belterületi 
ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 

Belterületi ingatlanok vonatkozásában 
azonban az önkormányzat
rendeletében szabályozhatja, 
feltételekhez kötve megengedheti az 
avar és kerti hulladékok égetését. 
Azonban azokon a településeken ahol 
ez nem szabályozott ott továbbra is 
tilos belterületen égetni. 

A külterületi ingatlanok 
vonatkozásában az OTSZ az irányított 
égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen 
a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez 
köti, mely azonban nem mentesít az 
egyéb engedélyek beszerzése alól.

A kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig be kell 
nyújtani az illetékes tűzvédelmi 
hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül 
elbírálja. 

TŰZGYÚjTÁsI TILALOM idején 
TILOs az avar-, a tarló-, a legelő-, a 
nád-és a növényi hulladékok irányított 
égetése! 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról 
tájékozódhat a tűzoltóságokon, 
valamint a polgármesteri hivatalokban 
is. (bacs.katasztrofavedelem.hu) 

A tűzeseteket követő vizsgálatok 
bebizonyították, hogy az erdő- és 
bozóttüzek 99 százalékát az emberi 
figyelmetlenség vagy a szándékos 
tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is 
megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 
százaléka tavasszal, illetve a nyári 
hónapokban pusztít. 

Erős szélben TILOs tarlót vagy növényi hulladékot égetni! 
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók 
fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, 
és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, 
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, 

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik 
szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól 
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. 
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését. 

A kivételek:
 Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan 

lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését. 
 Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

irányított égetést hajthat végre. 
 Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a 

vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár 
megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

 Természeti területen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály (www.csmkh.hu) engedélye szükséges a gyep, 
valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez. 

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu
honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245; Kecskemét Kvk: Kecskemét, 
Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810; Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 
77/520-083 
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Hálaadó Családi napot tartottak a PAX-Otthonban
Július 9-én tartotta Hálaadó Családi nap-

ját, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszol-
gálat tiszaalpári PAX – Otthona. A dolgozók 
és a lakók, a tőlük megszokott szeretettel, 
odaadással készültek erre a napra, így az alka-
lomhoz illő környezetben várták a hozzájuk 
érkezőket, és apró ajándékkal tették emléke-
zetessé ezt a napot. A Családi nap a hálaadásé 
volt, melyhez szimbólumként a búzaszemet 
választották. A búzaszemben benne van a 
születés, az elmúlás, az élet örök körforgása. 
A napot búzából font koszorú megáldásával 
kezdték, amelyben minden búzaszem egy-egy 
életet jelképezett. Baranyi Éva, a PAX- Otthon 
igazgatónője a köszöntőjében hangsúlyozta, 
„Az évszakok, szép rendben váltakoznak, és 
életünk évei során többször előfordul, hogy 
számba veszünk mindent, amiért hálával tar-
tozunk! Hálával tartozunk a Jó Istennek, csa-
ládunknak, barátainknak, embertársainknak. 
A hálás élet az igazán boldog élet! A hálás 
ember tud adni: szeretetet, jóságot, örömet 
és másoknak segítséget. Az elhangzottak 
kapcsán talán felmerül Önökben a kérdés: 
lehet-e időskorban örömről, háláról beszél-
ni, talán az örömnek semmi köze a hálához? 
Időskorban talán a hála annyit jelent, hogy 
felismerjük mi az, amink van és megköszön-
jük azt! A hála híd, amin keresztül eljuthatunk 
a megnyugvás az elfogadás szigetére. Mun-

katársaimmal együtt Mi is hálásak vagyunk 
Lakóinknak, hogy befogadtak a szívükbe, 
hálásak vagyunk Önöknek, hogy Ránk bízták 
szeretteiket!” A hála jelképeként a szeretet 
virágával köszöntötték az intézmény lakóit. 
 A Családi nap műsorát, a Tündér Rózsa Nap-
közis Óvoda óvodásai nyitották, melynek sze-
replői a dolgozók gyermekei, unokái voltak. 
Ezt követően a lakók előadása következett. A 
Bársony lovas udvar idén is bemutatkozott az 
otthon lakóinak és hozzátartozóiknak, akik-
nek az ebéd után beszélgetésre és lovaglásra 
is lehetőségük nyílt. Az előadások sorát most 
is a PAX- Otthon dolgozóinak műsora zárta, 
akik a több hetes vidám felkészülést követő-
en idén is produkcióval kedveskedtek. A szí-

nes, szemet gyönyörködtető esernyőtáncot, 
a lakók és hozzátartozóik hatalmas ováció-
val és tapssal jutalmazták. A jó hangulatról 
Varga Zsolt, Baranyi János, és Buzder János 
gondoskodott, de a hangulatot fokozta még 
Endrédi György, az otthon lakójának előadása 
is. Július 9-én most is lehetőség nyílt a Kolos-
tor, és Zárda templom látogatására is, Ágota 
nővér vezetésével. Az igazgatónő zárásként 
kifejezte köszönetét: „Hálás vagyok nyugdí-
jas és jelenlegi munkatársaimnak, és minden 
segítőnknek, mert olyan hidat építettek, épí-
tenek, amit a szeretet köt össze, és aminek 
pillére az egymás iránt való szeretet, tisztelet 
és megbecsülés”. 

Fotó: Túriné Szatmári Ilona

Minden hónap második szombatján reggel 
BOLHAPIACot szervezünk a termelői piacon. 
Bárki – felnőtt, gyerek, öreg és fiatal – árulhatja 
megunt, de még használható, más számára értéket 
jelentő, hasznos holmijait: könyveket, ruhákat, játé-
kokat, ékszereket stb. Ki tudja, lehet, hogy másnak 
örömet szerez az, amit mi a kukának szánnánk…

Minden hónap második szombatjának délután-
ján 15 órától GYEREKFOGLALKOZÁSt tartunk a Munkácsi ut-
cai KaritászPontban. Minden hónapban más elfoglaltsággal – népi 
játékok, kézműveskedés, sorverseny stb. – várjuk a fiatalságot. 
Sporteszközök és csocsó mindig rendelkezésre áll! Ezzel lehető-
séget szeretnénk teremteni arra, hogy a gyerekek iskolán kívül is 
tudjanak találkozni, együtt játszani, szórakozni, miközben a szülők 
is nyugodtak lehetnek, hogy csemetéjük jó helyen van.

Az utóbbi hónapokban sok ruhaadományt kaptunk, KÖSZÖN-
JÜK  Önöknek! 

A Munkácsi utcai KaritászPontban minden hónap 1. és 3. szom-
batján 9-10 óra között várjuk azokat, akik az adományba kapott 
ruhákból, cipőkből szeretnének maguknak és családtagjaiknak vá-
logatni. Adományokat ugyanezeken a napokon 10-11 óra között 
vesszük át, vagy a 30/475-9655 telefonszámon előre egyeztetett 
időpontban.

A RÓMAI sZENT
FRANCIsKA KATOLIKUs 

KARITÁsZCsOPORT HÍREITolnai Endrénét, kilencvenedik születésnapja alkalmából 
(született Kása Ida) június 27-én köszöntötte Dr. Vancsura Ist-
ván, Tiszaalpár polgármestere és Menyhárt Anett településünk 
jegyzője. Jókívánságaikkal együtt átadták Orbán Viktor minisz-
terelnök által aláírt oklevelet is. Ida néni, aki pedagógusként 
dolgozott településünkön, teljes szellemi frissességgel, jókedv-
vel fogadta a jókívánságokat.

Tolnai Endrénét köszöntötték
születésnapja alkalmából



Rohanó életünk során meg kell ragadni min-
den olyan pillanatot, amikor a múlt és a jelen 
örömére gondolhatunk, kizárva minden gon-
dot. Ilyen boldog feledésre, örömünnepre, 
névnapi köszöntésre jöttek össze a Nyugdí-
jas Baráti Kör tagjai. Gyönyörű napsütéssel, 
mintha az időjárás is minket köszöntött volna. 
Vendégeink is érkeztek a nagy napra. A szent-
királyi nyugdíjasokat először köszönthettük 
baráti körünkben. Gyönyörűen terített asz-
talok mellé ülhettünk le a köszöntésre. Kiss 
Imre baráti körünk vezetője, kedves szavak-
kal illette vendégeinket és az ünnepelteket. A 
nőket a szeretet virágaival, a férfiakat sörrel 
köszöntötték. A bensőséges köszöntések után, 
szentkirályi barátaink is kedves dalcsokorral 
járultak hozzá a névnaposok ünnepléséhez. 
A szépen terített asztalok látványára gyom-
runk is korogni kezdett, a finom pörkölt illata 
is csiklandozta már orrunkat. Evés előtt egy 
kupica jó alpári gyümölcspálinka is segített 

az étvágycsillapításban. Isteni illatokkal meg-
hozták az asztalokra a finom sertéspörköltet. 
Az ízekről Góg Misi barátunk és segítői gon-
doskodtak. Az alapanyagot viszont Dragon Jó-
zsef és feleségének Margónak köszönhetjük. 
Teljesen ingyen egy disznót kapott a baráti 
kör. A zöldségeket Farkas Csaba és felesége 
biztosította. Hálával tudunk csak köszönetet 
mondani mindkét házaspárnak. „Tartsa meg a 
jó Isten a szokásukat.” Köszönjük!! A vacso-
ra után, mivel emberek vagyunk, semmi sem 
idegen tőlünk, ami emberi, így táncba hívott 
minket, Baranyi, Barna páros zenéje. „Az élet 
egy csepp az idő óceánjában” és ezt a csep-
pet próbáltuk feledhetetlenné tenni. Roptuk 
a táncot megfiatalodva, bizonyítva azt, hogy 
„nem csal a húszéveseké a világ”. Következett 
a tombolasorsolása, alkalom volt ez a pihe-
nésre, a sütik és egy kis itóka fogyasztására. 
Úgy vártuk a sorsolást, mint a gyerekek. Ka-
cagtunk, „bundát” emlegettünk, ha valaki so-

kat nyert. Kerekes Bandi a speakerünk, szinte 
mindegyik nyereményhez fűzött valami tréfát. 
Szinte elveszítettük az „idő fonalát” olyan ön-
feledten élveztük-e szép este minden percét.  
Ne feledjük el a szürke hétköznapokon sem 
e csöppnyi jókedv, boldogság, baráti jókí-
vánságokat, az egymáshoz tartozás örömét.  
Mindenki nevében, mindenkinek kívánja;

Szederkényiné Ceni
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A Határtalanul program keretében Erdélyben jártak
az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai

Erdélyben, öt napos tanulmányi kirán-
duláson vettek részt az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola hetedik osztályos tanulói. 
A diákok és kísérő pedagógusaik a Határ-
talanul program keretében jártak a hatá-
ron túli, magyarok lakta terülten, melyre 
100%-os anyagi támogatást nyertek. A fia-
talok a csodálatos erdélyi tanulmányi úton, 
életre szóló élményekkel gazdagodtak a 
természeti szépségek és a történelmi em-
lékhelyek megismerése által. Az iskolások 
június 4-ét, a Nemzeti összetartozás napját 
Gyergyószentmiklóson, a Szent Erzsébet 
Idősek Otthonának lakóival töltötték, ahol 
előadták trianoni megemlékező műsoru-
kat. A tanulók a produkciójukkal, sokkal 
többet adtak a kint élő magyaroknak, mint 
egy jól betanult versekből és táncokból ösz-
szerakott előadás, a gyerekek és felkészítő 
tanáraik műsoruk középpontjába az össze-
tartozást, a magyarság és a nemzeti meg-
békélés gondolatait állították. Aznap, kint 

Gyergyószentmiklóson a tiszaalpáriak az 
erdélyi magyarokkal együtt élték át és idéz-
ték fel a trianoni békediktátum aláírásának 
következményeit. Aznap a magyarok együtt 
énekelték a székely és a magyar Himnuszt.  
A tanulók nem csak Gyergyószentmiklóson, 
de a hazaérkezést követően itthon, a diák-
társaiknak és szüle-
iknek is bemutatták 
trianoni műsorukat, 
melyet a jelenlévők 
vastapssal és arcu-
kon legördülő könny-
cseppek kíséretében 
háláltak meg. A he-
tedikesek nem csak 
műsorukat hozták 
haza, hiszen az iskola 
emeletén lévő aulá-
ban kiállítás is nyílt a 
kiránduláson szerzett 
relikviákból, az ott el-

készített munkákból és képekből. Az erdé-
lyi kirándulás lényegesen többet jelentett a 
fiataloknak az öt napos kikapcsolódásnál, 
ez a műsor végén levetített kisfilmjükből 
is kiderült. A kirándulás rávilágította a fia-
talokat arra, hogy a határon túli magyarok 
„magyarabbak a magyaroknál”.

Felhívás az Elszármazottak V. Találkozójának szervezésére
Tájékoztatjuk a Polgárokat, hogy az Ön-

kormányzat a 2016. évi „Tiszaalpári Napok” 
keretében megrendezi az „Elszármazottak V. 
Találkozóját”. 

Időpontja: 2016. augusztus 19. 15 óra
Helye: Árpád Művelődési Ház
A meghívottak névjegyzékét a Szervező 

Bizottság összeállította, amely az Árpád Mű-
velődési Ház emeleti irodájában megtekint-
hető nyitvatartási időben (vagy Polgármesteri 

Hivatal 8-as számú irodájában, az ügyfélfoga-
dás időtartama alatt).

Kérjük a Polgárokat, hogy a névjegyzéket 
tekintsék meg és amennyiben olyan rokonuk, 
vagy ismerősük van, aki ebben nem szerepel, 
nevét, pontos címét adják meg 2016. augusz-
tus 5-ig. Bízzunk abban, hogy közös szervező 
munkával ismét egy sikeres találkozót tudunk 
szervezni.

Szervező Bizottság

Elszármazottak V. Találkozóját szervező 
Bizottság:
Elnök: Biczók Mihály: 06/70-442-3159
Tagjai: Ágoston Béla: 06/30-9589-086, Bár-
sony Andrásné: 06/30-684-9060, Szederkényi 
Zoltánné: 06/30-9026-139
Segítő: Barna Anita: 06/30-587-0908
Önkormányzat vezetői: Dr. Vancsura István 
polgármester: 06/30-255-4495, Dr. Menyhárt 
Anett jegyző: 06/70-442-3158

Boldog Névnapot!
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Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horgonyzott

csatorna szerelése
anyagárral 1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 0620/923-17-19

Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AjÁNLATA

* Akác * Tölgy
* Bükk, gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. AZ IRODA 
NYITVA TARTÁsA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

éRDEKLőDNI: 06/30/266-8536
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   alparbibl@gmail.com

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 

www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Két fő rászoruló gyermeket szom-
batonként vendégül látunk. Kisebb 
gyermekek esetében kísérő szülővel. 
Jelentkezni előző napon (legkésőbb) 
Tel: 06-30-300-4387

* Eladó egy rattan garnitúra asztal 
1 méter x 1 méter és 4 db kárpitozott 
szék, nagyon szép szövése van 45000 
forint, egy modern hosszú szálú 4 mé-
ter x 2,30 méretű  bordó/piros szőnyeg 
10000 forint, egy db tömör fa konyhai 
asztal: 5000 forint, Babzsákfotelek: 
12500 forint Érdeklődni: 20 390 2918

* Eladó a Bethlen Gábor utcában 
egy 90m2-es ház, gondozott kerttel, 
garázzsal, fúrott kúttal. A szobák fa-
parkettásak, fűtés kandalló és modern 
infra fűtés. Iár: 7.700 000 Érdeklődni: 
20 390 2918

* Eladó Tiszaalpáron, a Tiszavi-
rág u.2. alatt egy 67 négyzetméteres 
2002-ben épült tetőtér beépítéses nya-
raló. Az alsó szinten egy nappali, egy 
szoba, konyha, fürdőszoba található. 
Az emeleten galéria és egy hálószoba 
van. Érd.:+3670/9777-074 telefon-
számon vagy a glaucus525@gmail.
com email címen lehet.

* Eladó 2 db 1000 literes műanyag 
tartály fém keretben, raklapon, csap-
pal ellátva. Eladó még 2 db 1000 li-
teres műanyag kád és 7 db 400 literes 
hordó. Érdeklődni a  +36709777-074 
telefonszámon lehet.

* Eladó a falun kívül 1140 m² kert. 
Beszámítok szemes takarmányt, vagy 
haszonállatot. Tel: 06-70-883-2749

* YAMAHA SR 124 cm³ négyüte-
mű rendszám nélküli (fekete) motor-
kerékpár ELADÓ. Tel.:06-30-221-
9922

* Bútorozott családi ház eladó 
Tiszaalpár (Újfalu).érd.: 20/934-51-

57
* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 

27/a szám alatti 63 m²-es családi ház 
padlástér beépítéssel, alápincézve 300 
négyszögöl kerttel. Ár: 7.000.000,- Ft. 
Tel: 31/313-2395

* 2 db emeletes ágy eladó! 90x200-
as jó minőségű matraccal. Ár: 40.000,- 
Ft/db. Tel.: 70/316-3229.

* Családi ház eladó Tiszaalpár 
Munkácsy M. u. 15. szám alatt. Érd.: 
70/338-70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi 
ház eladó. Érd.: 63/311-744.

* Akciós ereszcsatornázás, bádo-
gozás, horgonyzott csatorna szerelése 
anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-
17-19.

* Eladó 10 db új mintás fehér üveg-
tégla 400,-Ft/db. Érd.: 30/22-77-132.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* 1750 m² föld eladó. Tel.: 63/311-
744.

* Szekrénysor eladó. Tel.: 30/218-
5224, 76/424-520.

* Családi ház eladó Bethlen G. u. 
25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 
76/424-520.

* Eladó 1 db 380V+220V-os he-
gesztő trafó és 1 nagy fúrógép. Tel.: 
30/428-3614.

* Eladó 6 pár költő galamb és 
benzinmotoros fűnyíró. Tel.: 30/428-
3614.

* Eladó ingatlanokat keresünk meg-
lévő ügyfélkörünk részére. Novákné: 
30/31-70-190, Sándorné: 30/470-91-
64.

* Vesszőből készült ovális asztal + 
2 fotel. Ár: 25.000,-Ft. Tel.: 70/316-
3229.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak, volt osztálytársaknak és ismerősöknek, akik 
sZABÓ GÁsPÁR

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló Család
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XIII. ősi Magyar szer Találkozó

Családi és gyermeknapot tartottak a Tiszaalpári
Árpád Fejedelem Általános Iskolában

Június 15-én tartották az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola családi és 
gyermeknapi rendezvényét, mely a 
Diákönkormányzat és az iskola szer-
vezésében valósult meg. A programok 
anyagi megvalósítását a Szülői Mun-
kaközösség és a Diákönkormányzat 
támogatta. AZ iskola minden évben ki-
emelt hangsúlyt fektet arra, hogy olyan 
programokkal színesítse, a rendezvényt 
melyben mindenki megtalálja az érdek-
lődésének megfelelőt. A programok so-
rát a játékos vetélkedő nyitotta melyen 
az osztályok mellett a pedagógus részt 
vettek. A verseny során olyan változa-
tos feladatokat kellett a játékosoknak 
végrehajtani, mint a betűtésztából a sza-
vakat kirakása, zenefelismerés, activity 
vagy a mozgásos és logikai játékok. 
A tanulók a kézműves foglalkozások 
mellett Bagolybemutatón és birkózó 
bemutatón is részt vehettek illetve idén 

is nagy népszerűségnek örvendett a mo-
torozás, a quadozás illetve a lovaglás 
nyújtotta lehetőségek. A rendkívül szí-

nes programok idén is több száz diákot 
mozgattak meg a 2015/16-os tanítási év 
utolsó napján.


