
Vízkereszttől negyven napig
Mulatoznak pirkadatig!
A farsang faggyal érkezett,
Mi tánccal temetjük el a telet.
Farsang fánkja illatozik,
Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt előtt „farsang farka”
Hacacáré három napra!
Kövércsütörtökre már,
Véget ér a karnevál.
Nagyböjt után fogyókúra,
Jövőre meg kezdjük újra!

A farsangi időszak legkedveltebb 
eseményei a jókedvű, zajos mulatsá-
gok, a bálok. A hagyomány szerint 

ebben az időszakban elbúcsúztatjuk a 
telet, várjuk a tavaszt, mindezt jóked-
vűen, bolondozva, maskarába öltözve.  
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
farsangi mulatságára idén jó korán, 
január 28-án került sor. A művelődési 
ház nagytermében csaknem száz báloz-
ni, szórakozni vágyó klubtag és meghí-
vott vendég gyűlt össze. A jelenlévőket 
Szilágyi Ferenc köszöntötte, ő volt est 
konferansziéja is. A műsorszámokat és 
a jelmezeket nagy gonddal állították 
össze a klub tagjai, már hetekkel koráb-
ban megkezdték a próbákat. A sok 
munkának meglett az eredménye: szín-
vonalas és színes szórakoztató műsor 

kerekedett belőle. Először a boszor-
kányok léptek színpadra seprűtáncos 
műsorukkal, majd több humoros jele-
net következett. Találkozhattunk részeg 
asszonnyal, hegedűvirtuózzal, süket 
katonával, tengerésszel, táncoló rabok-
kal, Pixivel, Mixivel és Anasztázia 
grófnővel, a Hawaii szigetek szépé-
vel, valamint a két koma kalandjait 
is nyomon követhettük a mai modern 
világban. Hallhattunk tréfás verset és 
nyelvtörő mondókát. A műsoros est 
után finom pörköltvacsora következett, 
melyet a két főzőmester, Kiss Nándor 
és Kiss András készített el.

Folytatás az 5. oldalon.
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bölcsődei ellátás
Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzata a január 25-i ülé-
sén hosszasan tárgyalta a bölcsőde 
működtetésének jövőbeni lehetséges 
formáit. A napirend tárgyalásának 
egyik oka az volt, hogy az Alkotmány 
utca 28. sz. alatt működő családi böl-
csődének helyt adó épület hiányos-
ságainak megszüntetetését írta elő a 
Kormányhivatal. Nem alakult ki egy-
séges álláspont arra, hogy milyen for-
mában kívánják biztosítani a bölcsődei 
ellátást. A lehetőségek: klasszikus böl-
csőde, mini bölcsőde, családi bölcső-
de, munkahelyi bölcsőde. Bonyolítja 
a helyzetet, hogy nincs olyan épület 
a településen, amely nagyobb ráfor-
dítások nélkül megfelelne a jogsza-
bályban előírt követelményeknek.  A 
bölcsőde helyszíneként több lehetőség 
is felmerült: a jelenlegi épület, a volt 
kisóvoda épülete a Munkácsy utcában, 
a Tündérrózsa óvoda mint befogadó 
intézmény, a korábbi tanácsháza épü-
lete Újfalun, valamint az Alkotmány 
utcai volt fogorvosi lakás. Az óvodá-
ban nem adottak a lehetőségek böl-
csőde integrálására, a többi épület 
pedig csak jelentős felújítás után lenne 
alkalmas a feladat ellátására. A testü-
let 2017. szeptember 1-jétől tervezi 
az önkormányzati bölcsőde indítását, 
ehhez azonban további számítási ada-
tokra lesz szükség.

A bölcsődei ellátás addig is megol-
dott lesz a településen, mert az Apraja 
Falva Közhasznú Egyesület 2017. 
augusztus 31-ig vállalja, hogy ellát-
ja ezt a feladatot. Az önkormányzat 
21.000.- Ft/fő/hó támogatást biztosít 
az ellátottak számára.

óvodai beiratkozás
Az óvodavezető javaslata alap-

ján a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodába 2017. április 20-án és április 
21-én 8-16 óráig lehet beíratni azokat 
a gyermekeket, akik 2017. augusztus 
31. napjáig betöltik harmadik élet-
évüket.

Új szerkesztője lesz
a Tiszaalpári hírmondónak

Győri Anikó megbízásának lejárta 
után nem vállalta tovább a Hírmondó 

szerkesztését. Az önkormányzat pályá-
zatot írt ki a poszt betöltésére. Pályázat 
ugyan nem érkezett, de Víglási 
Krisztina jelezte, hogy elvállalná a lap 
szerkesztését, így a Képviselő-testület 
2017. március 1-től 2017. december 
31-ig őt bízta meg a szerkesztői fel-
adatok ellátásával.

ingatlanok vízellátása
Szabó Tibor, a Pentatrans Bt. 

tulajdonosa, illetve Kovács László, a 
4-SZER-„KO” Kft. ügyvezető igaz-
gatója kérelmezte, hogy az önkor-
mányzat vizsgálja meg, hogyan csat-
lakozhatnának külterületi telephelye-
ikkel a település ivóvíz hálózatához. 
Az önkormányzat árajánlatot kért a 
BÁCSVÍZ-től a munka kivitelezésére. 
A felek abban állapodtak meg, hogy a 
költségek harmadolásával valósítják 
meg a beruházást.

közmeghallgatás
Évente legalább egyszer köteles az 

önkormányzat közmeghallgatást tarta-
ni, amelyen a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői 
a helyi közügyeket érintő kérdéseket 
és javaslatokat tehetnek. Az idei köz-
meghallgatás időpontja: 2017. május 
2. 17,30 óra, helye a művelődési ház 
nagyterme.

A közmeghallgatáson dr. Vancsura 
István polgármester tájékoztatást ad 
az önkormányzat 2016-ban végzett 
munkájáról, illetve a 2017. évi terve-
iről, beruházásairól, pénzügyi lehető-
ségeiről.

Az önkormányzati munka
számokban

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
2016. II. félévében 9 alkalommal ülé-
sezett. Az üléseken 98 napirendet tár-
gyaltak meg, 8 rendeletet, 93 hatá-
rozatot hoztak. A legrövidebb ülés 
9 percig, a leghosszabb 198 percig 
tartott. 

A Képviselő-testület ugyanebben 
az időszakban 10 alkalommal ülé-
sezett. Összesen 102 napirendi pon-
tot vitattak meg. A hozott rendeletek 
száma 8, a határozatok száma 94. A 
legrövidebb ülés 3 percig, a leghosz-
szabb 40 percig tartott.

A 2017. év tervezett programjai

Döntés született az idei év prog-
ramjairól és azok támogatásáról. A 
Tavaszköszöntőt idén nem szerve-
zi meg az önkormányzat, mert nem 
hozta azt az érdeklődést, amit vártak 
tőle. Helyette a gyermekeket várják 
a gyermeknapon és azt megelőzően, 
május 26-28-án színes programokkal, 
melyekre 600.000 Ft-ot irányoztak 
elő.

Idén is lesz Tiszaalpári Alkotó 
Tábor, immár 24. alkalommal. Várható 
időpontja: június-július, támogatási 
összeg 250.000.- Ft.

A Tiszaalpári Napok időpontja még 
nem végleges. Augusztus 18-20 vagy 
augusztus 25-27. A meghívott előadók 
fellépési díjára, a reprezentációs költ-
ségekre és a megrendezéshez szüksé-
ges egyéb költségekre 1.200.000 Ft-ot 
különítettek el.

A Bársony Mihály Tekerőlantos 
találkozó 15. alkalommal kerül meg-
rendezésre. Időpontja: szeptember 
29-október 1. Támogatási összeg 
1.400.000.- Ft.

Az önkormányzati ünnepi meg-
emlékezések idén: március 15., júni-
us 4., október 6. és október 23. A 
koszorúkra, mécsesekre, dekorációra, 
a fellépők jutalmazására 80.000 Ft a 
tervezett keret.

Az Idősek karácsonya és a 
Kulturális évadzáró 2017-ben együtt 
kerül megrendezésre decemberben. 
Támogatás: 150.000 Ft.

Az óvodás és iskolás gyerekek 
karácsonyi csomagjára és a műsorra 
550.000.- Ft-ot szán az önkormányzat.

A kiállítások, kulturális programok 
megrendezésére 500.000 Ft, a jogdíjak-
ra 150.000 Ft a tervezett pénzkeret.

Ezek az összegek csökkenhetnek 
a felajánlások összegével, illetve a 
pályázatokon nyert összegekkel.

Megemlékezés az 1848-as
forradalomra és szabadságharcra

Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata az előző évekhez 
hasonlóan idén is tisztelegni kíván 
az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emléke előtt. Az ünnepség 2017. 
március 14-én 15 órakor lesz a Petőfi 
szobornál.

A TesTüleTi ülésről jelenTjük
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Tisztelt Lakosság!
Tiszaalpár Nagyközségi Ön-

kormányzat Képviselő-testülete a 
191/2016.(X.07.) és a 231/2016.(XII.29.) 
számú határozatával döntött a várossá 
nyilvánítási kezdeményezés megindí-
tásáról.

A 321/2012. (XI. 16.) Korm. ren-
delet 4. §-a értelmében amennyiben a 
kezdeményezéssel érintett településen 
helyi nemzetiségi önkormányzat műkö-
dik, a polgármester – legalább harminc 
napos határidő tűzésével – a kezdemé-
nyezésről kikéri a helyi nemzetiségi 

önkormányzat véleményét. A polgár-
mester a véleményről tájékoztatja a 
képviselő-testületet és a lakosságot.

Fentiekre hivatkozva tájékozta-
tom Nagyközségünk lakosait, hogy 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat 2017. január 
23-án tartott ülésén támogatta a várossá 
nyilvánítási kezdeményezést. 

A pályázati dokumentáció 2017. 
január 31-én a Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatalnak benyújtásra került.

Bízom benne, hogy ebben az évben 

a Köztársasági Elnök Tiszaalpár Nagy-
község számára városi címet adomá-
nyoz. 

Ezúton köszönöm meg a lakosságnak, 
a vállalkozásoknak, a szervezeteknek, a 
környező településeknek, képviselőtár-
saimnak, a nemzetiségi önkormányzat-
nak, valamint a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat és az intézmények dolgo-
zóinak, nyugdíjas köztisztviselőinek a 
pályázati dokumentáció elkészítéséhez 
nyújtott segítségüket.

dr. Vancsura István polgármester

Tájékoztató a gondozási központban nyújtott szolgáltatásról
Az intézmény a következő alap-

szolgáltatást is nyújtja elsősorban 
azoknak az idős személyeknek, akik 
otthonukban önmagukat teljes mér-
tékben nem képesek ellátni és nincs, 
aki róluk gondoskodjon. Ennek az 
ellátásnak a neve házi segítségnyúj-
tás.

Házi segítségnyújtás keretében 
az intézmény szakgondozója segít-
séget nyújt az önálló életvitel fenn-
tartásában: - Alapvető ápolási, gon-
dozási feladatokat végez. Személyi 
és - lakókörnyezeti higiénés körül-
ményeinek megtartásában közremű-
ködik. Ügyeinek intézésében segít 

(bevásárlás, gyógyszer felíratás és 
kiváltás, hivatalos ügyeinek intézé-
se).

A szolgáltatással kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

Helyi értékeink
A települési értéktár a vonatkozó 

jogszabály értelmében a települési 
önkormányzat területén fellelhető 
nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény. A Települési Értéktár 
Bizottság a lakosság közreműködé-
sével szeretné megvalósítani a helyi 
értékek felkutatását, és kér mindenkit, 
akinek tudomása van helyi értékekről, 
javasolja azok felvételét a Tiszaalpári 
Települési Értéktárba. A bizottság az 
alábbi szakterületi kategóriákban vár-
ja az elkészített, elfogadásra javasol-
ható dokumentációkat:
1. agrár- és élelmiszergazdaság
2. egészség és életmód
3. épített környezet
4. ipari és műszaki megoldások
5. kulturális örökség
6. sport
7. természeti környezet
8. turizmus és vendéglátás.

A javaslattételi űrlap letölthető: 
www.alparkonyvtar.hu vagy kérhető 
a könyvtárban.

könyvajánló -a 
könyvtár legújabb könyveiből -

David M. Jones: Az inkák világa
Nemere István: Árpád és Géza fejedel-
mek
Nemere István: I. Ferdinánd, Miksa és 
Rudolf
Nemere István: István és Orseolo Péter
Nemere István: János Zsigmond, Bá-
thory István, Báthory Zsigmond 
Nemere István: Károly Róbert és Nagy 
Lajos
Britannica Hungarica kisenciklopédia: 
Művészeti stílusok
Martin Kaluza: A repülés
Kate Morton: A tóparti ház
Hakan Nesser: Az utolsó csepp
Arnaldur Indridason: Hipotermia
Barry Schwartz: Miért dolgozunk?
Stefanik Krisztina: Csillagbusz
Stephen King: Agykontroll
Molnár Ferenc: Egy pesti lány történe-
te
Ken Follett: Az ígéret földje
Darvasi László: Trapiti
Nora Roberts: Véráztatta föld
Mencser Gusztáv: A Gulag rabtelepei

sAkk
fArsAng

2017. február 4-én szombaton 
9,00 -13,00 óráig került sor a hagyo-
mányos tiszaalpári sakk farsang meg-
rendezésére. A verseny célja a bajno-
ki cím és helyezések elnyerése mel-
lett Tiszaalpár és a vonzáskörzetében 
élők baráti kapcsolatainak ápolása 
volt a sakk-sporton keresztül.

A verseny rendezője és támoga-
tók: Tiszaalpári SE, magánszemé-
lyek, vállalatok. 

A versenyen korra, nemre, minősí-
tésre (stb.) való tekintet nélkül bárki 
indulhatott. A verseny lebonyolítása 
7 fordulós svájci rendszerben történt 
számítógépes sorsolással. 

„Tiszaalpári Farsang Sakk-baj-
noka 2017” címet és egy évre a 
vándorserleget 18 év feletti kategó-
riában Papp Bence (Kiskunhalas), 
a 14 év feletti korcsoportban Tóth 
Petra (Soltvadkert) nyerte. A legjobb 
tiszaalpári versenyző a 9. helyezést 
elérő Bársony András lett.
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A róMAi szenT frAnCiskA kATolikus
kAriTász CsoPorT 2016. évi Tevékenysége

Szeretnénk röviden 
és tömören összefoglalni, 
mit csináltunk az elmúlt 
év folyamán, mire fordí-
tottuk az önöktől érkező 
anyagi és tárgyi támoga-
tást. 

Jelenleg 10 aktív tag-
gal rendelkezünk. Tekintve, hogy mind-
annyian munka mellett, mindenféle anya-
gi haszon nélkül végezzük karitászbeli 
tevékenységünket, és erőnk, energiánk 
erősen korlátozott, sajnos nem tudunk 
annyit és úgy segíteni, amennyit, aho-
gyan szeretnénk.

Erőnket, energiánkat, pénzünket csak 
és kizárólag Tiszaalpár lakóinak megse-
gítésére fordítjuk, máshol élő rászoruló-
kat nem áll módunkban támogatni.

jelentősebb események:
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 

minden második szombaton 9-11 óra 
között az önkormányzattól megkapott 
épületben (KaritászPont) ügyeletet tar-
tottunk, adományokat fogadtunk és a 
rászorulók részére ruhákat osztottunk. 
Havonta-kéthavonta rendbe tettük, rend-
szereztük a ruhákat.

Április 2-án jótékonysági futást és 
családi napot tartottunk a kistermelői 
piacon, ahol helyi termelők kóstolója és 
kemencében sült lepény várta a sporto-
lókat. Az eredményhirdetés után csapat-
verseny következett. A helyezettek piaci 
krajcárt kaptak jutalmul, amelyet a pia-
con lehetett beváltani. Az eseményhez 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
20 000 Ft-tal járult hozzá, továbbá a 
Magyar Családellátó, Hatvanyi Ferenc, 
Novákné Melinda támogatta és a lebo-
nyolításban a Tiszaalpári Polgárőrség 
segített.

Áprilisban a Templomdombon 150 
db, a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület által szerzett virágpalántát 
ültettünk el.

Május 7-én bolhapiacot rendeztünk a 
piacon, ahová mindenki elhozhatta meg-
unt tárgyait és válogathatott a többiek 
holmijai között.

A Jótanács Anyja Templom és az 
újfalusi Szent István templom búcsúján 
süteménnyel, üdítővel láttuk vendégül a 
résztvevőket (Bársony Sándor és családja 
közreműködésével).

Július 9-én szalonnasütést tartottunk 
a KaritászPontban azon családok részvé-
telével, akikkel rendszeres kapcsolatban 
állunk.

Szeptemberben 12 db beiskolázási 
utalványt osztottunk szét az egyházme-
gyei karitászigazgatóság jóvoltából.

A Katolikus Karitász által kiírt segély-
akció keretében egy család számára meg-
pályáztunk egy kisméretű fatüzelésű 
kályhát, amelyet el is nyertünk.

A karitász védőszentje, Szent Erzsébet 
ünnepén Erzsébet-kenyeret osztottunk a 
misén résztvevőknek mindhárom temp-
lomunkban.

Novembertől Karácsonyig tartósélel-
miszer-gyűjtést tartottunk templomaink-
ban, melynek során kb. 150 kg különböző 
élelmiszerhez jutottunk.

Az adventi időszakban szombaton-
ként „bolhapiacot” tartottunk a piac 
épületében és így tettünk szert adomá-
nyokra.

A falu központjában, a szökőkút körül 
adventi koszorút készítettünk (Matic Kft. 
és az önkormányzat támogatásával) és 
az adventi hétvégéken közös gyertya-
gyújtást szerveztünk műsorral, vendég-
látással. Vendégeink voltak a Gitáros 
Fiatalok, a Bársony Mihály Népdalkör, 
Almási-Szabó Tibor és tanítványai és 
Kinga nővér a hittanosokkal.

A Jubilate Deo karácsonyi koncertjén 
idén is lehetőséget kaptunk adomány-
gyűjtésre, mi pedig süteménnyel, forralt 
borral, forró teával láttuk vendégül a 
fellépőket és marasztaltuk egy kis beszél-
getésre a résztvevőket.

December 27-én néhány egyedülálló 
idős embert látogattunk meg, Kinga nővér 
a ministránsaival betlehemest mutatott 
be, mi pedig süteményt vittünk nekik.

eseti segítségnyújtások
• Nyolc, kisgyermekes család vagy 

idős, egyedülálló személy részére vásá-
roltunk családonként 3 mázsa tűzifát.

• Öt család számára vásároltunk 
meszet, cementet, festéket házukon 
elvégzendő javításokhoz.

• Két családot beteg gyermek gyógy-
szerének kiváltásában segítettünk.

• Egy többgenerációs családot, ahol 
az édesapa/nagypapa súlyos, rákos beteg-
ségben szenvedett, majd meghalt, rend-
szeresen segítettünk.

• 20 családot részesítettünk eseti élel-
miszer-segélyben.

• Egyéb „apróságok” (útiköltség-hoz-
zájárulás, osztálykiránduláson való rész-
vétel támogatása, villanyszámla stb)

Támogatóink, együttműködések:
Tevékenységünket Tiszaalpár 

Nagyközség Önkormányzata sokfélekép-
pen támogatja: nemcsak anyagiakkal, de 
állandó telephely biztosításával, szükség 
esetén bútor ill. egyéb eszközök szállítá-
sában, az adventi koszorú alapanyagainak 
biztosításával.

A Matic Kft. az adventi óriás gyertyák 
elkészítésével járult hozzá tevékenysé-
günkhöz, továbbá 17 mikuláscsomagot 
állított össze, melyet karitászcsoportunk 
osztott szét.

A tiszaalpári Go Verda, a tiszakürti 
INFEROS és a fülöpjakabi IKÉMJÓ 
Szociális Szövetkezetek összesen 40 db 
élelmiszercsomagot adtak át csoportunk-
nak, amelyet a tél folyamán folyamatosan 
osztunk ki a rászoruló családoknak.

A szegedi Vidámabb Életért 
Alapítvány két alkalommal szállított 
nekünk Szegeden összegyűjtött, jó álla-
potú ruhát, cipőt, amiből a helyi rászoruló 
családok, személyek válogathattak.

köszönjük a Tiszaalpári 
Polgármesteri hivatal, kéri vencel 
plébános, a Matic kft. és minden támo-
gatónk segítségét, akik pénz- vagy 
tárgyadománnyal, tevékeny segítség-
gel járultak hozzá munkánkhoz. önök 
nélkül fenti tevékenységeink nagy része 
nem valósulhatott volna meg!

A Munkácsi utcai KaritászPontban 
minden hónap 1. és 3. szombatján 9-
10 óra között várjuk azokat, akik az 
adományba kapott ruhákból, cipők-
ből szeretnének maguknak és család-
tagjaiknak válogatni. Adományokat 
ugyanezeken a napokon 10-11 óra 
között veszünk át, vagy a 30/475-
9655 telefonszámon előre egyeztetett 
időpontban. 

Várjuk azok jelentkezését 
is, akik szívesen csatlakoznának 
karitászcsoportunkhoz. Nagy szüksé-
günk van lelkes és tevékeny tagokra, 
hogy megvalósíthassuk terveinket.
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Ismét gyarapodott a településün-
kön működő civil szervezetek száma. 
Tavaly november 8-án megtörtént a 
Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület 
cégbírósági bejegyzése, így már hi-
vatalosan is megkezdhették működé-
süket. Az egyesület céljának tekinti, 

hogy a településen élő valamennyi 
kézművesnek lehetőséget teremtsen 
a bemutatkozásra, összefogja őket, 
színes programokat szervezzen rész-
vételükkel, hogy a falu apraja-nagyja 
megismerhesse kezük munkáját. Már a 
hivatalos bejegyzés előtt is változatos 

programokkal vettek részt Tiszaalpár 
életében. Február negyedikén tartották 
farsangjukat, de a megszokottól eltérő-
en nem bállal, vidám mulatsággal bú-
csúztatták a telet. Nevükhöz méltóan a 
farsang kreatív oldalát hangsúlyozták 
ki.  Ötletes álarcok készültek különbö-
ző technikával, és három ügyes kezű 
asszony vállalkozott arra, hogy megsü-
ti, aztán pedig kóstolásra bocsájtja régi 
jól bevált recept alapján készített fánk-
jait. Mert ha farsang – akkor fánk! 

Marsa Istvánné Aranka a saját főzé-
sű, a helyi értéktárba is felvett lekvár-
jaival ízesítette a fánkjait. Zaletnyikné 
Almási Mária a nevezetes szalagos fán-
kot sütötte meg, Franca Károlyné pedig 
lyukas fánkokkal kínálta a vendégeket. 
Ezen kívül különleges ízesítésű teával, 
ásványvízzel várták a látogatókat. Bár-
ki betérhetett és ingyenesen kóstolhatott 
az elkészült finomságokból.

Az egyesület a továbbiakban is várja 
az érdeklődőket a programjaira. Legkö-
zelebb március 10-12. között az alkotók 
bemutatkozó és bemutatóval egybekö-
tött kiállítására a művelődési ház kama-
ratermébe.

AlkoTó kezek farsangja

Állt a bÁl

Folytatás az első oldalról.

Ezt követte a tombolasorsolás. A 
tombolatárgyakról a klubtagok gon-

doskodtak. A zenét Szepesi István 
szolgáltatta hajnalig.

Az est támogatói voltak: dr. 
Tógyer László és családja, Novák 

Zoltán és családja, Barna Sándorné, 
Farkas Csaba, Szatmáriné Erzsike, 
Járásbíró János és felesége, Tóth 
Roxána, Herczeg Tibor.



6. oldal                                                            2017. február

Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
2017/2018. nevelési évre az Önkor-
mányzat által fenntartott Tündér-
rózsa napközi otthonos óvodába 
az alábbi beiratkozási időpontokat 
határozta meg: 2017. április 20-án 
(csütörtök) 800-1600 óráig és 2016. 
április 21-én (péntek) 800-1600 
óráig.

A fenti időpontban lehet beíratni 
azokat a gyermekeket, akik harma-
dik életévüket 2017. augusztus 31-ig 
betöltik, valamint akik a 2017/2018. 
nevelési év során töltik harmadik 
életévüket.

beiratkozás helye: Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpár, 
Ady Endre u. 40. (vezetői iroda)

Kérjük a Szülőket, hogy a beirat-
kozáson a gyermekükkel együtt je-
lenjenek meg.

A felvételi eljárásban a gyerme-
kek felvétele a 2017/2018-as nevelé-
si évre történik.

A nevelési év kezdő napja 2017. 
szeptember 1., utolsó napja 2018. au-
gusztus 31.

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiak-
ban Nkt.)  8.§ (1) alapján az óvoda 
a gyermek három éves korától a tan-
kötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény.

Nkt.  8.§ (2) bekezdése alapján a 
gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.

A kötelező felvételt biztosító óvo-
da vezetője az Nkt. 45. § (10) bekez-
dése szerint megküldött nyilvántartás 
alapján értesíti az illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjét, ha a gyer-
meket az óvodába nem íratták be. 
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. § (5).bek.)

A szabálysértésekről, a szabály-

sértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247.§ szerint, az 
a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodában nem íratja be, szabálysér-
tést követ el.

Amennyiben a napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, a szülők kötelesek arról az 
óvodai beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő 15 napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhe-
lye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor 
is terheli, ha gyermeke már óvodai 
jogviszonyban áll, és óvodakötele-
zettségét jelenleg külföldön teljesíti. 
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. § (2).bek.)

A Nkt. 49. § (2) alapján a gyerme-
ket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, átvenni, amelynek körzeté-
ben lakik, vagy ahol a szülője dolgo-
zik. 

Az óvoda felvételi körzete: 
Tiszaalpár nagyközség közigazgatási 
területe.

Az óvoda azon sajátos nevelé-
si igényű, különleges bánásmódot 
igénylő gyermekek nevelését és ok-
tatását is folytatja, akiknek integrált 
nevelése az óvoda alapító okiratában 
rögzítettek alapján az intézményben 
megoldható. (Az intézmény alapí-
tó okirata megtekinthető a www.
tunderrozsaovoda.hu honlapon).

A felvételi eljárás eredményéről az 
óvoda vezetője a beíratás utolsó nap-
ját követően 21 munkanapon - 2017. 
május 23-ig - belül írásban értesíti az 
érintetteket. A felvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban (kérésre 
elektronikus formában), a kérelem 
elutasítására vonatkozó döntését ha-
tározati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása 
esetén a szülő az értesítés kézhezvé-
telét követő 15 napos határidőn belül 
fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-

zést a fenntartó önkormányzat jegy-
zőjének címezve, az elutasító határo-
zatot kiadó intézményvezető részére 
kell átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben 
a fenntartó jár el, és hoz másodfokú 
döntést.

beiratkozáshoz szükséges ok-
mányok:

- A szülő személyi igazolványa
- lakcímkártyája
- A gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, lakcím- és TAJ kártyája, 
valamint
(amennyiben rendelkezésre állnak 

az alábbi okmányok):
- Nem magyar állampolgár ese-

tében tartózkodásra jogosító okmá-
nyok

- szakorvos által kiállított tartós 
betegségről szóló igazolás

- 3 vagy több gyermek esetén csa-
ládi pótlék folyósításáról szóló iga-
zolások

- Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről, halmozottan hátrá-
nyos helyzetről szóló határozat 

- Szakértői bizottság által kiállított 
szakvélemény a gyermek eltérő fejlő-
dési ütemének igazolására (amely az 
intézménykijelölést is tartalmazza).

Tiszaalpár, 2017. február 06.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról
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Mozdulj! 
2017. február 2-án 15,30-ra játé-

kos délutánra hívtuk a gyermekeket 
szüleikkel, mely Zöld Óvodás prog-
ramként az EGÉSZSÉGHÉT keretén 
belül került megrendezésre óvodánk 
tornacsarnokában.

,, JÁTSZANI ANNYI, MINT 
KÜZDENI ”    

Ez volt a délután mottója. Ovis 
birkózóink bemutatója volt első prog-
ramunk, ahol láthattuk, hogy Kardos 
Karcsi bácsi hogyan készíti fel a gye-
rekeket a küzdelemre, hogyan lesz-
nek bátrak, kitartóak, sportszerűek. 
Öröm volt látni a lelkesedésüket, a 
vidám arcokat.

Ezután következett közös zenés 
bemelegítő tornánk, mellyel felkészül-
tünk a csoportonkénti megmérettetés-
re. Minden csapatnak a saját berende-
zett térfelén kellett megküzdenie egy 
játékos versenyben, mégpedig úgy, 

hogy a feladatokat szülő és gyermeke 
együtt, páros futásokkal teljesíthette. 
Így került fel a bordás falra rögzített 
táblákra Makk Marci óriás kirakója, 
majd a zöldségek, gyümölcsök szét-
válogatott képei.

Nem az volt a legfontosabb, hogy 
ki lett az első, második, hanem a játék, 
a küzdelem, a lelkesedés, az izgalom 
és a siker. Mindenki győzött. Jutalmul 

elfogyasztottuk a csoportok által ké-
szített egészséges ételeket, italokat.

Mozgásos délutánunkat egy kiállí-
tás is színesítette, melynek keretében 
óvodás gyermekeink egészség témá-
ban készített alkotásait állítottuk ki 
„JÓ EGÉSZSÉG DRÁGA KINCS” 
címmel.

Bontovics Istvánné
szervező óvodapedagógus

horgászoknAk
Tájékoztatjuk a Tisztelt Horgászokat 
a 2017-ben várható a Horgász Egye-
sület által megrendezésre kerülő ese-
ményekről, valamint a 2017. évben 
már érvényben lévő szabályokról.

rendezvényeink időpontjai:
2017. március18. horgászbál
2017. március 26. közgyűlés
2017. április 8. évadnyitó horgászver-
seny
2017. május 28. gyermeknapi hor-
gászverseny
2017. június 24. match botos verseny
2017. augusztus 20. háziverseny

2017. szeptember 24. törpeharcsafogó 
csapatverseny
2017. október 29. évadzáró verseny

Minden horgásztársunkat várunk 
rendezvényeinken.

A 2016. évi fogási naplók leadási 
határideje 2017. február 28.  Össze-
síteni kell vízterületenként és halfa-
jonként, valamint összegezni kell a 
horgászattal eltöltött napok számát! A 
határidőn túl leadott, hibásan kitöltött 
vagy a le nem adott fogási napló ese-
tén a 2017. évi engedély váltásakor 
büntetést von maga után (emelt díjas 

jegyet válthat).  Ez a szabály a gyerek 
horgászokra is érvényes.

Jó hír, hogy az engedélyek árai nem 
változtak. Az állami jegyhez tartozó 
MOHOSZ bélyegek áraiban lett vál-
tozás: a női, a 70 év feletti, az ifjúsági 
és az igazoltan fogyatékkal élő hor-
gászok 1.000,- Forintra csökkent. Új-
donság a 2017. évi horgászjegyeknél, 
hogy a gyerekeknek a BÁCSHOSZ 
kezelésébe tartozó vizekre lehet válta-
ni olyan éves horgászjegyet, amellyel 
nemes hal is fogható az egyéb halak-
kal, éves darabszám korlátozással.

Barta Lajos a HE elnöke

születtek:
Deák Luca Erzsébet (an.:Deák Alice Hajnalka),  Berkes 
Szonja Angelika (an.:Pintyi Angelika)

elhaláloztak:
Ajtai Zoltán (1959), Bodor Sándorné Kása Erzsébet 
(1940), Bukovenszki Sándor (1946), Nagygyörgy Sándor 
(1928), Gáll Miklós (1964)

Anyakönyvi hírek Február 24-én 17 órakor a művelődési házban a 
Huszka József Hagyományőrző Egyesület tart filmve-
títéssel egybekötött rendkívüli történelemórát. Téma: 
a Gulag. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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A bAjnoki rAjToT várvA
Felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapa-

tunk január eleje óta folyamatosan ké-
szül a február utolsó hétvégéjén induló 
megyei II. osztályú bajnokságra. A fel-
nőtt csapat keretében lesz néhány válto-
zás, az ifjúsági csapattól felkerül Festő-
Hegedűs István és Patai Ervin. Rajtuk 
kívül nagy valószínűséggel Kulmann 
Attila, Németh Sándor, Kovács József 
és Túri Zsolt is újra a Tiszaalpári SE 
színeiben kezdi meg a tavaszi szezont.

Ifjúsági csapatunk február 11-én 
Tiszakécskén játszik edzőmeccset, míg 
felnőtt csapatunk 12-én Tömörkény 
csapatát látja vendégül.

A bajnoki mérkőzések végleges idő-
pontjai sajnos még nincsenek lefixálva, 
de az biztos, hogy az első fordulóban a 
Kecskeméti LC KTE SI csapatát fogad-
juk majd hazai pályán.

Január 21-én került megrendezés-
re a MATIC Kupa az általános iskola 
sportcsarnokában.

A torna végeredménye: 1. Mono-
Pool, 2. Ördögök, 3. Spílerek, 4. Sza-
bó-Team.

Legjobb játékos: Tóth Sándor. Gól-
király: László Zsolt. Legjobb kapus: 
Faragó Ádám

Január 28-án U-11-es csapatunk 
Jakabszálláson vett részt teremtornán, 
Palócz Gábor és Czimer Krisztián ve-
zetésével, ahol a 4. helyen végeztek, a 
gólkirály Fábián Balázs lett.

A tornát Lajosmizse nyerte meg, 
Jakabszállás és Bugac előtt. Szép volt, 
fiúk!

Kézilabda csapatunk számára már 
elkezdődött a tavaszi szezon. Első ta-
vaszi bajnoki mérkőzésükön 22-32-es 
vereséget szenvedtek „hazai” pályán, 
Tiszakécskén az EuroScale Kecskemét 
II. csapata ellen.

Legjobb góllövőink: Parádi László 

(7); Németh Dániel, Pásztor Dávid (5-
5).

Reméljük, minél többen kilátogat-
nak futball-és kézilabda csapataink 
mérkőzéseire! Várjuk kedves szurkoló-
inkat!

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!

HAJRÁ ASE!!!

Az alábbi időpontokban láthatjuk a csapatot játszani:

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,

ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk
bukovenszki sándor

sírjára virágot helyeztek el.
A gyászoló család
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z-g fAker kfT.
TŰzifA AjánlATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Átalakulás a Kormányhivatalnál
2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kétirányú 

átalakulást valósított meg, melynek célja az ellátott közfeladatok hatéko-
nyabb ellátásának biztosítása.

A közigazgatás korszerűsítése és továbbfejlesztése az egyes kormányok 
számára állandó feladat. Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatalnál két körben történt átszervezés.  Az egyik irány az eddigi főosztályi 
(megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő 
átvitele és a megmaradt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskö-
rök, melyek teljes egészében, az azokat ellátó főosztállyal közösen kerültek 
át a járási hivatalba, valamint amelyek csak részlegesen. A megyei szintről 
teljes egészében átkerülő főosztályok a Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-
tóvédelmi Főosztály, és a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. 
Továbbá részlegesen kerültek átvitelre hatáskörök a Gyámügyi és Igaz-
ságügyi Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Főosztálytól, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól, a 
Foglalkoztatási Főosztálytól és az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Tör-
vényességi Felügyeleti Főosztálytól. A második irány pedig új hatáskörök 
beemelése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal beolvasztásával, 
valamint a környezetvédelmi feladatkörök régiós szintről, megyei szintre 
átvételével.

A környezetvédelmi feladatokat január 1. után minden Bács-kiskun me-
gyei illetőségű, környezet- és természetvédelmi ügyben a Kecskeméti Járá-
si Hivatal szervezetébe beépülve a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály látja el.  Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
krt. 2., e-mail:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, telefon: (76) 795-870

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatköreit minden ag-
rártámogatási ügyben az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vég-
zi. Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6., e-mail:  videkfejlesztes@
bacs.gov.hu, telefon: (76) 814-520.

A megyei szintről járási szintre átkerülő feladatokat végző szervezeti 
egységek elérhetőségei nem változtak, így a mindennapi ügyintézés során 
fennakadás nem várható. További információért kérjük, keressék fel a kor-
mányhivatal weboldalát (www.bkmkh.hu).

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal



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: Sztakó Ildikó
E-mail cím:  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.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Ady E. u. 72. és építési telek 
Tiszaalpár, Petőfi u. 81. Érd.: 
06/30/553-6542

* Eladó 5 ajtós bordó Lada 
Samara 1993-as évjárat, 2017. 
november 19-ig érvényes műsza-
kival. Irányár: 110.000.- Ft. Érd.: 
06/30/570-3133.

* Eladó középvilágos fa ágy-
neműtartó, 3 fiókos. Érd.: 421-
576 vagy 333-364.

* Használt műanyagot vennék. 
Tel.: 421-576 vagy 333-364.

* Eladó fenyő franciaágy 
(2x1,9 m) betét nélkül. Masszív, 
szerelhető. Érd.: 06/30/506-8874, 
Tiszaalpár, Munkácsy u. 21.

* Eladó Tiszaalpár, József 
A. u. 27/a szám alatti 63 m²-es 
családi ház padlástér beépítés-
sel, alápincézve 300 négyszögöl 
kerttel. Ár: 7.000.000,- Ft. Tel: 
31/313-2395.

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

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

* Eladó 10 db új mintás fe-
hér üvegtégla 400,-Ft/db. Érd.: 
30/22-77-132.

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

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

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

* Eladó benzinmotoros fűnyí-
ró. Tel.: 30/428-3614.

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

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 
szobás összkomfortos ház, 1750 
m2-es föld eladó. Érd: 63/311-
744 telefonon délutáni órákban.

* Eladó Tiszaalpár külterüle-
tén lévő tanya-szántóművelési 
romos tanya. Hrsz.: 0223/3; 3597 
m2; 4,2 AK. Érd: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás 
összkomfortos bútorozott családi 
ház. Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhelt, víz-, fa- és széntá-
rolós. Irányár 36.000 forint. Tel.: 
31/31-127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy 
kerékpár 24-es és 28-as, gyerek-
ágy 4-6 éveseknek való eladók. 
Tel.: 31/31-127-73.

* Tritikálé, kis bálás lucerna 
és szalma, valamint 200-300 li-
teres boros hordók eladók. Pintér 
Mihály Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-
74-73.

* Lószerszám, eke, ekekapa 
töltő és sima eladó. Pintér Mi-
hály Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-
74-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapot-
ban. Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény 
eladó. Bibliai témájú, több mint 
100 éves. Irányár: 80.000,- Ft. 
Érd.: 30/710-19-98.

* zöldség-gyümölcs csoma-
golásra női munkavállalókat 
keresünk 2017. márciusi kez-
déssel. Munkavégzés helye: 
lakitelek hűtőház.  érdeklőd-
ni a 30/2079700 számon lehet 
12-13 óra között.
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népdaléneklő verseny az iskolában

2017. 01. 25-én az alsó és felső ta-
gozatosoknak népdaléneklő versenyt 
rendeztünk. A tanulóink közül 50 alsós 
és 30 felsős tanuló mérette meg csodás 
hangját, tehetségét. Sok kis izgatott 
énekes közül nehéz volt kiválaszta-
ni a legjobbakat, mindenki szépen 
felkészült, remek napot zárhattunk, 
mondta a zsűri elnöke, Horti Sán-
dor, iskolánk volt tanára. Köszönjük 

a felkészítő tanároknak és szülőknek a 
felkészítést és részvételt.
Helyezések kategóriák szerint: 
Az 1-2. osztályos kategória:
I. helyezett: Nagy Rita 1. a  
II. helyezett:  Patai Ádám  1. a  
III. helyezett:  Gavallér Petra  1. a
A 3-4. osztályos kategória:
I. helyezett:  Tary Edina  4. a  
II. helyezett:  Málits Tamara 3. a  

III. helyezett:  Patai István  3. a  
Különdíjas: Bende Kira Lili 3. a
A kamara kategóriában páros, illetve 
csoportos énekesek alsó tagozatban:
I. helyezést ért el a 4 .a  osztályosok 
csapata: Ajtai Márkó – Jámbor Kristóf 
– Mányi István – Konfár Lili – Faragó 
Nóra és Guzsik Boglárka.
II. helyezett a 3. o. lányok csapata: Gálfi 
Zsófia – Mészáros Alexa – Málits Tamara.
III. helyezett   3. a osztály párosa: Táry 
Liliána – Terdik Zsanett.
A felső tagozat 5-8. osztály:
I. helyezett: Tári Tímea 6. b 
II. helyezett: Bende Dorina  6. a 
III. helyezett: Ajtai Vivien 7.b 
A kamara kategóriában felső tagozat-
ban:
I. helyezett: Homoki – Szabó Edina 6. b 
– Dósa Eszter 6. b
II. helyezett: Deák Fanni 6. b – Tári Tí-
mea 6. b
III. helyezett:  Homoki – Szabó Edina 
6.b  - Kuruczlaki Adrienn 6. a.
Szervezők: Szőke Éva és Barcsik Edit 
Mária.


