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Nem a meg szo kott mó don zaj lott
le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az
el múlt év de cem ber 21-én a mû ve lõ -
dé si ház nagy ter mé ben. Már csak
azért sem volt a meg szo kott, mert a
Kul tu rá lis Évad zá ró val együtt tar tot -
ták meg, de az is vál to zást je len tett,
hogy az ün nep ség al kal má val meg je -
lent Bí ró And rás, a Kurultáj fõ szer ve -
zõ je, aki ma gá val hoz ta ba rá ta it is. Õk
egy más faj ta ka rá csonyt ün ne pel tek a
Vár dom bon. Vancsura Ist ván pol gár -
mes ter ez zel kap cso lat ban el mond ta,
hogy õse ink is ugyan olyan ke resz tény
hit ben él tek, mint a mos ta ni em be rek,
de még is mást tisz tel tek. Fon tos volt a
tûz, a fény és a sö tét ség az éle tük ben.
Bí ró Andrásék nem vé let len vá lasz tot -
ták ezt a na pot és Ti sza al párt az ün -

nep sé gük hely szí né ül, mert õse ink is
szak rá lis he lyen ün ne pel ték a té li nap -
for du ló elõt ti na pot. Ezen a na pon röp -
tet ték a ke re csen sóly mo kat is.

Vancsura Ist ván Bí ró And rás nak
ad ta át a szót, aki hoz zá fûz te, hogy az
õse ink hez ha son ló an õk is a sza bad -
eget vá lasz tot ták az ün nep lés hez. A
ma gyar lé lek nek van ugyan is egy vá -
ro si kul tú rá ja, va la mint egy õsi, a ter -
mé szet sze re te té re vis  sza ve zet he tõ ün -
ne pe. Az õsi ma gyar név ben a ka ra fe -
ke te sé get, sö té tet je len tett, a csun pe -
dig for du la tot. Mi vel de cem ber 21-én
van a nap for du ló, a leg sö té tebb nap
(karacsun) a sö tét ség for du ló ja. A leg -
na gyobb sö tét sé get ün ne pel ték, mert
egy nap pal ké sõbb, ha csak pár perc -
cel is, de már na gyobb a fény. A ter -

mé szet még mé lyen al szik, de õse ink
tud ták azt, hogy a Nap jár ja az éves út -
ját. Ami kor reg gel fel kell, ak kor on -
nan tól kezd ve min den nap több lesz a
fény. - Ne künk büsz ke sé günk az, hogy
ilyen ezer éves tra dí ci ónk is van, amit
a mai na pig meg õr zött nyel vünk -
hang sú lyoz ta. Bí ró And rás meg kö -
szön te, hogy az itt élõk meg õriz ték a
fa lut, a föld vá rat. Azt kí ván ta, hogy az
utá nunk jö võ ge ne rá ci ók is õriz zék
meg, és vi gyék to vább Alpár le gen dá -
ját. Be mu tat ta ka zah ven dé gét is, aki
ugyan Ame ri ká ban él, de hal lott
Tiszaalpárról és sze ret te vol na meg te -
kin te ni a Vár dom bot, az õsi ma gya rok
he lyét.

(Foly ta tás a 4. ol da lon)
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Értékelnikella
köztisztviselõk

munkateljesítményét

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó -
ló tör vény ér tel mé ben a köz tiszt vi se -
lõk mun ká ját éven te elõ re meg ha tá ro -
zott szem pont ok sze rint ér té kel ni kell.
Er re az év re a ki emelt cél ki tû zé sek:
Meg kü lön böz te tett fi gyel met kell for -
dí ta ni a pá lyá za ti le he tõ sé gek tel jes
ki hasz ná lás ra. Ki emel ten kell ke zel ni
az ön kor mány zat ta ka ré kos gaz dál ko -
dá sá nak szer ve zé sét. Tö re ked ni kell a
pénz ügyi egyen súly biz ton sá gá ra, az
adó kint lé võ sé gek be haj tá sá ra. Biz to -
sí ta ni kell a meg lé võ tár su lá si for mák
jog sze rû mû kö dé sé nek fel tét ele it, va -
la mint az írás be li elõ ter jesz té sek ha -
tár idõ re tör té nõ el ké szí té sét. Ele get
kell ten ni a Hi va tal tel jes kö rû tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek. Ki emelt
fi gyel met kell for dí ta ni a já rá si szin tû
köz igaz ga tá si rend szer re va ló át té rés -
re, a kap cso ló dó fel ada tok szak sze rû
át ál lá sá ra.

Rendezvényekettámogat
aképviselõ-testület

A kép vi se lõ-tes tü let min den év ben
tá mo gat ja a ki emelt te le pü lé si ren dez -
vé nye ket. Eb ben az év ben hat olyan
ese mény lesz majd a te le pü lé sen,
amely hez anya gi se gít sé get is nyújt a
tes tü let. A Ta vasz kö szön tõ ese mény
áp ri lis 29 és má jus el se je kö zött fog
le zaj la ni, mely re 250 ezer fo rin tot
biz to sít az ön kor mány zat. A XX.
Tiszaalpári Al ko tó Tá bor ez út tal is jú -
li us hó nap ban lesz, 200 ezer fo rint a
tá mo ga tás. Az au gusz tus 17-20 kö zött
zaj ló Tiszaalpári Na pok lesz az egyik
leg na gyobb ese mény, mely re 600 ezer
fo rin tot szán az ön kor mány zat. A má -
sik ki emel ke dõ ese mény a XI. Bár -
sony Mi hály Te ke rõ lan tos Ta lál ko zó,
amely szep tem ber 28-29 kö zött ke rül
meg ren de zés re, a tá mo ga tás ös  sze ge
700 ezer fo rint. A már ci us 15-i, jú ni us
4-i, ok tó ber 6-i és az ok tó ber 23-i ün -
nep sé gek re 50 ezer fo rint ke rült meg -

ter ve zés re. A de cem be ri Idõ sek Ka rá -
cso nyát és a Kul tu rá lis Évad zá rót 100
ezer fo rint ból kell meg va ló sí ta ni. A
jog íjak ra 100 ezer fo rin tot ter vez tek. 

Háromkönyvet
rendelnek

A Kun Ös  sze fo gás Kon zor ci um
szer ve zés ben ke rült sor, a Ku nok II.
Vi lág ta lál ko zó já ra 2012 szep tem be -
ré ben. Bár Tiszaalpár nem kun te le -
pü lés, ko ráb ban még is csat la ko zott a
Kon zor ci um hoz, amely a VIII. Jász -
kun ság ku ta tá sa tu do má nyos kon fe -
ren cia ta nul má nya i ból kö te tet kí ván
meg je len tet ni. A kon zor ci u mi ta gok
da ra bon ként 2500 fo rin tért igé nyel -
he tik a kö te tet. A kép vi se lõ-tes tü let
úgy dön tött, hogy há rom pél dányt
fog nak meg ren del ni, amely bõl egy-
egy pél dányt kap a könyv tár, az ál ta -
lá nos is ko la és a Pol gár mes te ri Hi va -
tal.

Használhatjaavédjegyet

Egy re több he lyi ter me lõ ké ri azt,
hogy meg kap has sa a Tiszaalpári He -
lyi Ter mék hasz ná la ti le he tõ sé get.
Leg utóbb Bozó Im re Jó zsef kér te ezt
a le he tõ sé get. Az ál ta la ér té ke sí te ni
kí vánt áru: sár ga- és gö rög din  nye, va -
la mint cukkini. A kép vi se lõ-tes tü let
hoz zá já rult a véd jegy hasz ná la tá hoz.

Árurendelés,
szerzõdéskötés

A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett
az zal, hogy a „Tiszaalpári He lyi Ter -
mék Véd jegy rend szer fej lesz té se és
„Tiszaalpári kül te rü le ti föld utak kar -
ban tar tá sát biz to sí tó esz kö zök be -
szer zé se“ el ne ve zé sû nyer tes pá lyá -
za ti pro jek tek meg va ló sí tá sa el kez -
dõd jön. Fel ha tal maz ta Vancsura Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a pá lyá za -
tok ban el fo ga dott ár aján la to kat adó
vál lal ko zá sok tól az áru kat ren del je
meg, il let ve kös sön szer zõ dést az igé -
nyelt szol gál ta tá sok ra.

Nemvesznekátdolgozót

A Kis kun fél egy há zi Több cé lú
Kis tér sé gi Ön kor mány za ti Tár su lás
2007 nya rán hoz ta lét re a Kis kun fél -
egy há zi Kis tér ség Szol gál ta tó In téz -
ményt, ahol né gyen dol goz tak. Az el -
múlt év szep tem be ré ben a tár su lá si
ta nács úgy dön tött, hogy meg szün te ti
a szol gál ta tó in téz ményt. Az ott köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban lé võ
négy dol go zó ról az érin tett ön kor -
mány zat ok nak nyi lat koz ni kel lett,
hogy fog lal koz ta tá suk ra nincs le he tõ -
ség. Így tett a tiszaalpári ön kor mány -
zat is. A meg szû nõ szol gál ta tó in téz -
mény tõl nem vesz nek át sen kit.

Változtatnikellaz
alapítóokiraton

Az Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is -
ko la, sok más te le pü lé sen mû kö dõ is -
ko lá hoz ha son ló an, ja nu ár el se jé tõl
ál la mi fenn tar tás alá ke rült. Ez azon -
ban azt is ered mé nyez te, hogy az in -
téz mény, ala pí tó ok ira tát is mó do sí ta -
ni kel lett. A tes tü le ti ülé sen el hang -
zott, hogy az is ko la és a hi va tal kö zött
ez zel kap cso lat ban nem volt meg az
össz hang. A kép vi se lõk nem tud tak
ar ról, hogy az is ko la mi lyen ki egé szí -
tést ja va solt, a hi va ta li vál to zá so kat is
csak az ülés elõtt kap ták meg a kép vi -
se lõk. Ép pen ezért a hi va ta li elõ ter -
jesz tés ki e gé szült azok kal a ja vas la -
tok kal, ame lye ket az is ko la ja va solt.

Aljegyzõrelenneszükség

Jegy zõ re, vagy al jegy zõ re len ne
szük sé ge az ön kor mány zat nak. Egy -
elõ re ugyan is nincs, aki a hi va tal
mun ká ját irá nyít sa. Amint az köz tu -
do má sú Meny hárt Anett jegy zõ a
nyá ron szült, ezért a he lyet te sí té sé re
Mé hész Lász ló Ti sza kécs kei jegy zõt
kér ték fel, aki 2013. 02. 28-ig vál lal -
ta a hi va tal irá nyí tá sát, de de cem ber
ele jén be je len tet te, hogy nem kí ván ja
to vább el lát ni a jegy zõi fel ada to kat
2012. de cem ber 31-e után.
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Bár sony La jos már ko ráb ban le -
mon dott al jegy zõi meg bí za tá sá ról.
Így egy elõ re nincs olyan sze mély, aki
ve zet né a hi va talt. Rend kí vü li ülé sen,
ar ról tár gyal tak a kép vi se lõk, hogy
mi lyen meg ol dás len ne a leg meg fe le -
lõbb. Fel ve tõ dött az, hogy kér jék fel
va la me lyik kör nye zõ te le pü lés jegy -
zõ jét a fel adat el lá tá sá ra, de az is,
hogy "há zon be lül" vá las  sza nak
olyan sze mélyt, aki tud ná irá nyí ta ni a
köz tiszt vi se lõk mun ká ját és részt
vesz a kép vi se lõ-tes tü let ülé se in. Ér -

vek és el len ér vek fo gal ma zód tak meg
mind a két meg ol dás ra. Szó ba ke rült
az is, hogy je len leg nem jó a mun ka -
mo rál. Van nak olyan dol go zók, akik
azt fo gal maz ták meg, el hagy ják mun -
ka he lyü ket, ha nem lesz vál to zás. El -
hang zott az is, hogy min den hi va tal -
ban van nak prob lé mák, de azo kat
meg kell ol da ni. Vancsura Ist ván pol -
gár mes ter azt mond ta, hogy tud ja, lát -
ja a gon do kat, és bí zik ab ban, hogy
si ke rül majd a sze mé lyes prob lé má -
kat meg ol da ni. Mé hész Lász ló meg -

bí zott edzõ vé le mé nye az volt, hogy
csak a vég sõ eset ben nyúl ja nak ide -
gen jegy zõ höz, mert a hi va tal irá nyí -
tá sa tel jes em bert igé nyel. Az is meg -
fo gal ma zó dott, hogy ne az em be rek
le gye nek a hi va ta lért, ha nem a hi va tal
le gyen az em be re kért. A tes tü let vé -
gül is úgy dön tött, hogy al jegy zõi pá -
lyá za tot ír nak ki, ami leg ko ráb ban
feb ru ár 1-tõl tölt he tõ be. Ad dig is el
kell majd lát ni a Hi va tal irá nyí tá sát,
ami rõl a pol gár mes ter fog gon dos -
kod ni.

KedvesLakótársaim!

Sok sze re tet tel kö szön tök a 2013-as
új év al kal má ból min den Ked ves
Tiszaalpári La kó tár sa mat. A 2012. szil -
vesz ter éj fé li ha rang szó val egy ne héz
évet hagy tunk ma gunk mö gött. Ki tû -
zött cél ja ink nagy ré sze meg va ló sult,
in téz mé nye ink mû kö dé sét biz to sí tot -
tuk. Hi tel fel vé te le nél kül tud tuk zár ni
az évet.

Az el jö ven dõ esz ten dõ még ne he -
zebb nek ígér ke zik a kor mány meg szo -
rí tó, el vo nó po li ti ká ja és az elõt tünk ál -
ló fel ada tok mi att. Ke ve sebb pénz bõl
kell töb bet meg ol da ni. Na gyon szi go rú,
ta ka ré kos költ ség ve tést kell ké szí te -
nünk. A hi tel fel vé telt a szenny víz be ru -
há zás mi att így sem tud juk el ke rül ni. A
ta va szi hó na pok ban - 5 év bü rok ra ti kus
pá lyá za ti út vesz tõ után - re mé nye ink
sze rint, meg kez dõ dik te le pü lé sünk, ed -
di gi leg na gyobb be ru há zá sa a szenny -
víz tisz tí tó és csa tor na há ló zat meg épí té -
se.

Saj ná la tos mó don, de bölcs elõ re lá -
tás sal, az ál ta lá nos is ko la mû köd te té sét
nem tud tuk fel vál lal ni. Pa ra dox mó don
így is mint egy 25 mil lió fo rint tal kell
hoz zá já rul nunk éven te az "ál la mi is ko -
la mû köd te tés hez".

A köz igaz ga tás át szer ve zé sé vel
2013. ja nu ár 1. nem csak új évet je lent,
de új (ré gi) fo gal mak kal is meg kell is -
mer ked nünk: já rá si hi va tal, tan ke rü let -
mind ket tõ Tiszakécskén - ügy se géd,
kor mány ab lak, mind ezek a ta ka ré kos -
ság je gyé ben. A fel ada tok zö mét azon -
ban csök ken tett lét szám ke ret mel lett itt
hely ben, a pol gár mes te ri hi va tal ban
kell el lát ni, nö vek võ szo ci á lis fe szült -
sé gek kel ter hes idõ szak ban, a la kos ság
tel jes meg elé ge dé sé re. Ez kel lõ alá za -
tot kí ván az ügy in té zõk tõl és nagy tü -
rel met az ügy fe lek tõl.

A 13-as szá mot ná lunk, ma gya rok -
nál kü lö nö sen sze ren csét len nek, az
óko ri né pek nél vi szont sze ren cse-
szám nak tar tot ták. Bíz zunk és re mény -
ked jünk, hogy a 2013-as esz ten dõ szá -

munk ra is - ha son ló an az óko ri kí nai és
egyip to mi né pek hez - ha son ló an sze -
ren csét fog hoz ni. Kü lö nö sen ak kor fog
ez be kö vet kez ni, ha nem csak vár juk a
cso dát, ha nem te szünk is ér te, hogy
sor sunk jobb ra for dul jon.

A jobb sors re mé nyé ben kí vá nok
Tiszaalpár min den la kó já nak ered mé -
nyek ben gaz dag bé kés, bol dog esz ten -
dõt, a 2013-as év ben Kányádi Sán dor
né hány vers so rát idéz ve:

"Nem kí vá nok sen ki nek se 
kü lö nö seb ben nagy dol got.
Min den ki, amen  nyi re tud
le gyen bol dog,
Ér je el, ki mit sze ret ne,
s ha el ér te, több re vágy jon,
s megint több re.
Tisz ta szív bõl ezt kí vá nom.
Sza po rod jon ez az Or szág
Em ber ség be, hit be, kedv be,
s ki hon nan jött so ha, so ha
ne fe led je..."

Dr. Vancsura Ist ván

pol gár mes ter

Újéviköszöntõ
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Foly ta tás az 1. ol dal ról.

A prog ra mok meg kez dé se elõtt
Vancsura Ist ván még be szélt ar ról, hogy
ha gyo mán  nyá vált az Ti sza al pá ron,
hogy éven te egy al ka lom mal össze jöj -
jünk, hogy vis  sza pil lant sunk és fel idéz -
zük az év kul tu rá lis ese mé nye i nek egy-
egy sze le tét. Ele mez ve a kul tu rá lis éle -
tet, el le het azt mon da ni, hogy igen sok -
ré tû. Je len van ben ne az egy há zi ének és
ze ne, a nem ze ti sé gi folk lór, a ha gyo má -
nyok õr zé se a nép tánc ban, a nép dal kör
éne ke i ben, ame lyet e táj ra jel lem zõ né -
pi hang sze rek kí sér nek ava tott mes te rek
ke zé ben. Meg em lí tet te a nyá ri al ko tó tá -
bor mû vé sze it, a go be lin var ró kat és a
fûz fa ves  szõ bõl cso dá la tos tár gya kat ké -
szí tõ ket is. - A kul tú ra egyik jel lem zõ je,
hogy ko vá cso ló, ös  sze fo gó ere je van -

mond ta. En nek ékes bi zo nyí té ka az is,
hogy meg telt a mû ve lõ dé si ház nagy ter -
me. Re mé nyét fe jez te ki, hogy ka rá -
csony kor min den ki meg õr zi szí vé ben a
bé kes sé get, a sze re te tet, és azt szét is
oszt ja min den ki fe lé.

A szín pad mel lett ha tal mas ka rá -
csony fa állt, me lyet Hor váth Fe renc
(nyug dí jas pos ta mes ter) ado má nyo zott
a fa lu ün ne pé re. A mû sor ban elõ ször az
Almási-Szabó Ti bor ve zet te kó rus mu -
tat ko zott be, akik nem ré gen ala kul tak,
és fõ leg egy há zi da lo kat éne kel nek.
Balla Ti bor ta nít vá nyai: Bánfi Ádám és
Hatvanyi Fe renc te ke rõ lan ton ját szot -
tak. A Ti sza vi rág Ci gány Ha gyo mány -
õr zõ Együt tes tag jai nem csak ze né vel,
de a fi a ta lok tánc cal is szó ra koz tat ták a
kö zön sé get. Kiss Im re a Nyug dí jas Ba -
rá ti Kör el nö ke rik kancs ként mu tat ko -

zott be. A Jö võn kért Alap fo kú Mû vé -
szet Ok ta tá si In téz mény tán co sai évek
óta jobb nál jobb pro duk ci ók kal hív ják
fel ma guk ra a fi gyel met. Bagi Fe renc
ta nít vá nyai ez út tal is nagy sze rû en tán -
col tak. Vancsura An na tag ja a nép tánc
cso port nak is, de az ün nep sé gen ki tû nõ
me se mon dá sá ról is ta nú bi zony sá got
tett. A Horti Sán dor ve zet te Bár sony
Mi hály Nép dal kör szin te va la men  nyi
ön kor mány za ti ren dez vé nyen részt
vesz. Ti zen há rom év vel ez elõtt az õ öt -
le tük volt a Kul tu rá lis évad zá ró meg te -
rem té se. Az óta is min den év ben se gít sé -
get nyúj ta nak a meg va ló sí tás hoz. Ter -
mé sze te sen csak úgy, mint min den év ben
ez út tal is sze re pel tek a mû sor ban. Azt is
meg szok hat tuk már, hogy Kiss Jánosné
és Tí már Béláné tré fás je le ne tek kel szó -
ra koz tat ja a nagy ér de mût. Ez út tal is azt
tet ték. Ká nya Gá bor az Ár pád Nyug dí -
jas Klub tag ja fu ru lyán ját szott. Ne ki si -
ke rült a kö zön sé get is meg éne kel tet ni.
Gyõ ri Krisz ti án tól meg tud hat tuk azt,
hogy mi lye nek a palackai tán cok.
Czímer Imréné a sze re tet rõl éne kelt,
Ola jos Má ria pe dig ver set mon dott. A
mû sor utol só pro duk ci ó ja ként a nép dal -
kör tag ja i val, akik csil lag szó rót gyúj tot -
tak, együtt éne kel te el min den ki a
Meny bõl az an gyalt.

Az ön kor mány zat jó vol tá ból nem
csak a fel lé põk, de va la men  nyi je len lé -
võ fi nom pék sü te mé nye ket kós tol ha -
tott, a gye re kek pe dig még cso ko lá dét is
kap tak. 

Faluvédõhírek
Egye sü le tünk tag ja i nak,

köz sé günk la kó i nak, a te le pü lé -
sen lé võ ci vil szer ve ze tek nek,
kö zös sé gek nek a 2013-as év re
ered mé nyek ben gaz dag új évet
kí vá nunk.
A 2012-ben vég zett mun kánk -
ról, va la mint a 2013. évi ter ve -
ink rõl a kö vet ke zõ szám ban
szá mo lunk be.

A ve ze tõ ség
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AKlebelsbergIntézményfenntartó
Központmûködtetiaziskolát

2013. ja nu ár 1-jé tõl az is ko la ál la mi
irá nyí tás alá ke rült. Az in téz mény fe lett
fenn tar tói jog kört a Klebelsberg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont (KIK) gya ko -
rol ja.

Az ön kor mány zat és a KIK mint
mû köd te tõ de cem ber ben meg ál la po -
dást kö tött ar ról, ho gyan tör té nik az ál -
la mi át adás. A KIK ré szé re in gye nes
hasz ná la ti/va gyon ke ze lõi jo got biz to sí -
tott az ön kor mány zat. A ti sza kécs kei
tan ke rü let hez tar to zik az Ár pád Fe je -
de lem Ál ta lá nos Is ko la. A tan ke rü le ti
igaz ga tó: Seresné Kozári Nó ra. Szék -
he lye: Ti sza kécs ke.

A tan ke rü le ti igaz ga tó fõbb fel ada ta
az il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ köz -
ne ve lé si in téz mé nyek irá nyí tá sa, pe da -
gó gi ai mun ká já nak ko or di ná lá sa, kap -
cso lat tar tás az in téz mény ve ze tõk kel,
pe da gó gu sok kal és a köz ne ve lés egyéb
sze rep lõ i vel. Emel lett fel ada ta még
rend sze res je len té sek és adat szol gál ta -
tás ok ké szí té se.

Már a de cem be ri in téz mé nyi át szer -
ve zés sel az is ko lá tól le vá lasz tás ra ke -
rült a kony ha és a könyv tár. A kony hai
dol go zók, a két könyv tá ros, iro dai al -
kal ma zot tak ön kor mány za ti dol go zói
ál lo mány ba ke rül tek, mint köz al kal ma -
zot tak, ill. mint köz tiszt vi se lõk.

Az is ko lá nál a pe da gó gu sok mel lett
egy pénz ügyi ügy in té zõ, egy is ko la tit -
kár, egy kar ban tar tó és négy ta ka rí tó
ma radt. A csök ken tett tech ni kai dol go -

zói lét szám ne héz sé get okoz a fel ada -
tok el lá tá sá ban. A ké sõb bi ek ben köz-
fog lal koz ta tot tak kal lesz le he tõ ség pó -
tol ni a mun ka erõ hi ányt.

Az ál la mi át adás sok fel ada tot ad az
is ko lá nak és az ön kor mány zat nak.
Adat szol gál ta tás, sza bály za tok, költ -
ség ve té si ada tok, va gyon-nyil ván tar -
tás, szol gál ta tók kal szer zõ dé sek mó do -
sí tá sa, stb. te kin te té ben.

A KIK mint fenn tar tó az is ko la mû -
kö dé sé hez szük sé ges fel té te lek rõl gon -
dos ko dik. Fel ada ta mû köd tet ni, kar -
ban tar ta ni az is ko la ala pí tó ok ira tá ban
fog lalt fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges
tech ni kai be ren de zé se ket, ja ví ta ni, kar -
ban tar ta ni a tu laj do ná ban lé võ tan esz -
kö zö ket, be sze rez ni az ok ta tá si fel adat -
el lá tás hoz szük sé ges esz kö zö ket.

Az igaz ga tói pá lyá za tot elõ re lát ha -
tó lag jú ni us ban ír ja ki a tan ke rü let-ve -
ze tõ. Még de cem ber ben a kép vi se lõ-
tes tü let meg hos  szab bí tot ta a je len le gi
is ko la igaz ga tó, Gyõ ri Istvánné meg bí -
za tá sát 2013. jú ni us 30-ig. 

Ha a te le pü lé si ön kor mány zat az is -
ko lát nem mû köd te ti 2013. ja nu ár 1-jét
kö ve tõ en, a Klebelsberg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont in gye nes va gyon ke -
ze lé sé be ke rül 2013. ja nu ár 1-jén
mind ad dig, amíg a köz ne ve lé si fel adat
a köz pont ré szé rõl tör té nõ el lá tá sa az
adott in gat lan ban meg nem szû nik.

Gyõ ri Istvánné

meg bí zott igaz ga tó

Könyvtáriajánló

Ismeretterjesztõ könyvek:

Timothy Besley: A jó kormányzat poli-
tikai gazdaságtana
Kerékgyártó Éva: Állati családok
Czauner Péter: Az elfuserált kert meg-
mentése
Nemes Mihály: A magyar viseletek
története
Sandra Aamodt: Üdvözöllek a
gyereked agyában
K. Nagy Emese: Több mint csoport-
munka  

Herman Ottó: A madarak hasznáról és
káráról
Gundel Károly: A vendéglátás
mûvészete

Szépirodalom:

Fésûs Éva: A békakirály inge
Vámos Miklós: A csillagok világa
Fábián Janka: A német lány
Elizabeth Hoyt: Vágyakozás
Katarina Mazetti: A pasi a szomszéd sír
mellõl
Katarina Mazetti: Családi sírbolt
Jókai Mór: Benyovszky Móric életra-
jza

Egyházisorok
Ünnepek: január 1.  Szûz Mária,
Isten Anyja (Újév)
január 6.   Urunk megjelenése /
Vízkereszt
január 13. Urunk megk-
eresztelkedése
január.18. Árpádházi Szent Margit
január 21. Szent Ágnes szûz és vér-
tanú
január 25. Szent Pál apostol
megtérése
január 26. Szent Timóteusz és Szent
Titusz püspökök
január28. Aquinói Szent Tamás
áldozópap, egyháztanító
január 31. Bosco Szent János áldozó-
pap

Január 20-án vasárnap kezdõdik az
ökumenikus imanyolcad a
keresztények egységéért.
A karácsonyi idõ január 13-án ér
véget Urunk megkeresztelkedése
ünnepével, s kezdõdik a farsangi idõ,
mely idén rövid lesz, mindössze egy
hónapig tart.
2012. hitéleti adataiból

Alpár Újfalu
Keresztelés 18 10
Elsõáldozás 10 7
Házasságkötés 3 1
Temetés 39 17

Ebben az évben heten készülnek a
bérmálás szentségére, nyolcan pedig
az elsõáldozásra. Imádkozzunk
értük!

Kéri Vencel plébános

Németfordítói
verseny

A Katona József Gimnázium két
korcsoportban, a 7-8. és a 9-10.
évfolyamosok között szervezett
német nyelvi fordítói versenyt, ame-
lyen iskolánk is jól szerepelt. Papp
Dóra 7. osztályos tanuló a december
11-i döntõbe jutott, ahol hetedik
helyezést ért el. Felkészítõ tanára
Komár Pálné volt. Gratulálunk!



6. ol dal                                                     2013. ja nu ár

Váratlanajándékaziskolakarácsonyiünnepségén

Nem min den na pi él mény ben volt
ré szük az ál ta lá nos is ko lá sok nak a ka -
rá cso nyi ün nep ség al kal má val. Nem
csak a di á kok sze re pel tek, de a Lajkó
Sán dor Ka ma ra ze ne kar Kul tu rá lis Ha -
gyo mány õr zõ Egye sü let mû so rát is lát -
hat ták a di á kok, a ta ná rok és a meg je -
lent szü lõk a tor na csar nok ban. 

A je len lé võ ket Gyõ ri Istvánné igaz -
ga tó kö szön töt te, aki ar ra hív ta fel a je -
len lé võk fi gyel mét, hogy ne csak az
ün nep al kal má val fi gyel jünk egy más ra,
ha nem egész év ben, a hét köz nap okon
is meg ma rad jon a sze ret egy más iránt.
A ka ma ra ze ne kar ról el mond ta, hogy
2004-ben ala kult az M. Bodon Pál Ze -
ne is ko la nö ven dé ke i bõl. Az együt tes a
nagy klasszi ku sok mel lett kü lö nös gon -
dot for dít a ma gyar ze ne szer zõk mû ve -
i nek ápo lá sá ra, be mu ta tá sá ra.

Az ün nep ség al kal má val meg le pés -
sel szol gált Don gó Jó zsef a Filantrop
Kör nye zet vé del mi és Fû tés tech ni kai
Kht. ügy ve ze tõ je, aki nem tud ta, hogy
azon a na pon tart ják a tor na csar nok ban
a ka rá cso nyi ün nep sé get. Aján dé kot is
ho zott, még hoz zá két ta nu ló nak. A
szol gál ta tó ugyan is Ho gyan lá tom én a
ké mény sep rõt cím mel rajz pá lyá za tot
hir de tett, amely re di á kok küld het ték be
mû ve i ket. A be ér ke zett raj zok kö zül ki -
vá lasz tot ták azo kat a leg jobb al ko tá so -
kat, ame lyek sze re pel het nek a 2013.
évi nap tá ruk ban. Don gó Jó zsef el -
mond ta, hogy het ven ki lenc te le pü lés -
rõl, több mint száz is ko lá ból, két száz tíz
pá lya mû ér ke zett be hoz zá juk. A szak -
mai zsû ri Sza bó Il di kó Hol ló Lász ló-dí -

jas rajz ta nár ve ze té sé vel vá lasz tot ta ki
azt a ti zen két raj zot, ami sze re pel het a
nap tár ban. A tiszaalpári Ár pád Fe je de -
lem Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói is küld tek
be raj zo kat. Kö zü lük két di ák al ko tá sa
ke rült be a nap tár ba. Don gó Jó zsef sze -
mé lye sen ad ta át a dí jat és az el is me rést
Balla Pi ros ká nak és Ke re kes Kit ti nek.

- A ké mény sep rõi szol gál ta tás olyan
fon tos te vé keny ség, amely az em be rek
élet és va gyon biz ton sá gát fel ügye li.
Ép pen ezért szük sé ges az, hogy kö ze -
lebb ke rül jünk, akár di á ko kon ke resz tül
is, a la kos ság hoz. Ha jó a kap cso lat a
la ko sok és a szol gál ta tó kö zött, ak kor
az mind a két fél szá má ra so kat je lent -
hang sú lyoz ta Don gó Jó zsef. 
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Rendõriirányításalattafelnõttésifjúságifocisták
Az már biz tos, hogy vál to zás lesz a

lab da rú gó csa pa tok nál. Még hoz zá
edzõ posz to kon. Ká dár Ti bor, aki ed dig
irá nyí tot ta a fel nõtt csa pat mun ká ját,
be je len tet te ugyan is a ve ze tõ ség nek,
hogy kül föld ön sze ret ne to vább dol -
goz ni, így nem tud ja vál lal ni a csa pat
irá nyí tá sát. Ez to váb bi edzõi te vé keny -
sé ge ket is be fo lyá sol, így gya kor la ti lag
az if jú sá gi csa pat ki vé te lé vel min den
csa pat nál lesz edzõi vál to zás.

A he te dik hely rõl vár ja a ta va szi
foly ta tást a me gyei II. osz tály Észa ki
cso port já ban ját szó fel nõtt lab da rú gó
csa pat. A ti zen há rom mér kõ zés bõl öt
gyõ zel met sze rez tek, öt ször ját szot tak
dön tet lent és mind ös  sze há rom szor
szen ved tek ve re sé get. A hu szon öt rú -
gott gól mel lett hú szat kap tak és húsz
pon tot sze rez tek. A ha to dik he lyen ál ló
Lakitelek egy, az ötö di ken lé võ
Nyárlõrinc pe dig két pont tal elõ zi meg
õket, a nyol ca dik he lye zett
Harkakötöny pe dig há rom pont tal van
le ma rad va tõ lük. 

- Hos  szú évek óta most az õszi sze -
zon ban jól sze re pelt a csa pat, ezért
eszünk ben sem volt edzõt vál ta ni -
mond ja Ma gyar At ti la el nök sé gi tag. A
de cem ber 22-i évad zá ró va cso rán
szem be sül tünk az zal, hogy Ká dár Ti -
bor nem kí ván ja to vább az edzõi fel -
ada to kat el lát ni. Azt ter ve zi ugyan is,
hogy kül föld ön fog dol goz ni. Há zat
vá sá rolt, és fi ze té sé nek fe lét el vit te a
tör lesz tés. Azt re mé li, hogy ta vasz tól
kezd ve, vagy ami kor si ke rül mun kát
ta lál nia kül föld ön, töb bet tud majd ke -
res ni, mint ide ha za. Ez a vál tás oka,
nem pe dig az, hogy eset leg az el nök ség
el küld te vol na. Az igaz ság az, hogy

meg le pett ben nün ket a dön té se. Ko ráb -
ban ugyan is so kan tá mad tak ben nün ket
az el ért ered mé nye ink mi att, ezért több
al ka lom mal is edzõt vál tot tunk. Úgy
gon do lom, hogy a szer zett húsz pont és
a há rom ve re ség azt tük röz te, hogy jó
úton ha lad a csa pat és ez Ká dár Ti bor
mun ká ját is di csér te. 

Ma gyar At ti la el mond ta még, hogy
az anya gi le he tõ sé gei kor lá to zot tak az
egye sü let nek, így nem is akar tak más -
hon nan edzõt hív ni, mert ko moly ösz -
 sze get el kér nek már a me gyei II. osz -
tály ban is az edzõi tény ke dé sért. Ép pen
ezért a ta vasz fo lya mán õ fog ja a fel -
nõtt csa pa tot irá nyí ta ni. Az if jú sá gi
csa pat tré ne re ma radt Pa tak Sán dor, a
ser dü lõk nél Czimer Krisz ti án lett az
edzõ, a me gyei III. osz tá lyú csa pat nál
pe dig Tóth Ro land já té kos-edzõ ként
fog dol goz ni. Ko ráb ban a ser dü lõt és a
me gye III. osz tá lyú csa pa tot is Ma gyar
At ti la ve zet te. A fel nõtt csa pat irá nyí tá -
sá val együtt túl sok lett vol na ne ki a

mun ka, ezért dön tött úgy az el nök ség,
hogy meg oszt ja az edzõi fel ada to kat
négy em ber kö zött. Így gya kor la ti lag a
fel nõtt és az if jú sá gi csa pat irá nyí tá sa
is rend õri ke zek be ke rült. An  nyit el -
árult még Ma gyar At ti la, hogy já té kos -
ként már nem iga zán akar pá lyá ra lép -
ni, leg fel jebb csak ak kor, ha a me gye
III. osz tá lyú csa pat na gyon meg szo rul,
és nem üt kö zik a két mér kõ zés egy -
más sal. Mint mond ta, az uno ka öc  csé -
nek Ma gyar Im ré nek ad ja át a le he tõ -
sé get, aki te het sé ges ka pu vé dõ, van nak
ugyan még hi á nyos sá gai, de már na -
gyon akar dol goz ni. A húsz éves fi a tal -
em ber re el sõ szá mú ka pus ként fog szá -
mí ta ni, és nincs olyan ter ve, hogy eset -
leg vis  sza áll jon a ka pu ba. 

A csa pat ban tör tént vál to zá sok ról
el mond ta Ma gyar At ti la, hogy Sza bó
Sán dor és Lász ló Zsolt vis  sza jön
Tiszakécskérõl Alpárra ját sza ni. Gya -
kor la ti lag csak en  nyi vál to zás lesz a
fel nõt tek nél. Ez vi szont azt is ered mé -
nye zi, hogy szin te csak tiszaalpári já té -
ko sok fog ják al kot ni a csa pa tot. Egye -
dü li ki vé tel Ta má si Já nos, aki kis kun -
fél egy há zi, de õ már évek óta együtt
ját szik a csa pat tal és tisz te let be li tisza-
alpárinak te kin tik. 

A ta va szi foly ta tás ban a ki tû zött
cél, az ötö dik-he te dik hely meg szer zé -
se. Hát rább nem sze ret né nek vé gez ni,
elõ rébb vi szont igen. A Lakitelek és a
Nyárlõrinc el le ni egy, il let ve két pon tot
ugyan is az új edzõ sze rint le le het dol -
goz ni. Csak re mél ni le het azt, hogy a
fi úk is így gon dol ják, és min dent meg -
tesz nek azért, hogy a ve ze tõ ség ál tal
ki tû zött célt tel je sít sék, és sok örö met
sze rez ze nek a szur ko lók nak.

AzÖrdögökvoltakalegjobbak
Ha gyo má nyos lab da rú gó tor nán

pró bál hat ták ki lab da rú gó tu dá su kat
azok, akik sze ret nek te rem ben ját sza ni.
Az év el sõ szom bat ján, ja nu ár 5-én ke -
rült ugyan is meg ren de zés re a Mono-
pool Te am szer ve zé sé ben a XI. Ba rát -
ság Ku pa az Ár pád Fe je de lem Ál ta lá -
nos Is ko la tor na csar no ká ban.

A tor ná ra húsz csa pat ne ve zett, akik

öt né gyes cso port ban kezd ték meg a
küz del met hét óra kor. A 22 órá ig tar tó
tor na so rán sok iz gal mas mér kõ zést lát -
hat tak a né zõk (a leg jobb 8 kö zött bár -
ki nyer he tett vol na). A dön tõt az Ör dö -
gök csa pa ta ját szot ta a Klementínával,
amely 3-3-as dön tet len nel ért vé get. A
7 mé te res bün te tõ rú gá sok az Ör dö gök -
nek ked vez tek, így õk nyer ték a tor nát.

Vég ered mény: 1. Ör dö gök, 2.
Klementína, 3. Mono-pool Te am és
Jakabszállás (a 3. he lyért nem ren dez -
tek mér kõ zést). A leg jobb ka pus nak
Mindák Jó zse fet (Klementína) vá lasz -
tot ták. A gól ki rá lyi cí met Baranyi Jó -
zsef (Ör dö gök) sze rez te meg, míg a
leg jobb já té kos Mell ár Zsolt
(Jakabszállás) lett.
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KarácsonyaGondozásiKözpontban
Az év egyik leg szebb ün ne pe a ka -

rá csony. A bent la kók éle té ben már de -
cem ber ele jén meg kez dõ dött az ün ne pi
ké szü lõ dés, ami bõl min den ki ki vet te a
ré szét. A la kók se gí tet tek a ka rá cso nyi
han gu lat meg te rem té sé ben, fel dí szí tés -
re ke rül tek az ab la kok, ud va ri fák, ka -
rá cso nyi dísz be öl tö zött az egész ott -
hon.

Nagy vá ra ko zást kö ve tõ en, de cem -
ber 22-én ke rült sor a már ha gyo má -
nyos ka rá cso nyi ün nep ség re, ahol ben -
sõ sé ges és öröm te li pil la na to kat él het -
tek át az idõ sek és a dol go zók, mely hez
nagy ban hoz zá já rult a gi tá ros fi a ta lok
rend kí vül szí nes ün ne pi elõ adá sa is. A
la kók nagy él ve zet tel kö vet ték a mû -
sor szá mo kat, és együtt éne kel tek a fi a -
ta lok kal. A szép ének és a gi tár hang ja
után kö vet ke zett az el ma rad ha tat lan
bejg li el fo gyasz tá sa, amit a ka rá cso nyi

aján dé kok szét osz tá sa kö ve tett.
Sze re tet tel jes és meg hitt han gu lat -

ban telt az egész es te. Ez úton sze ret -

nénk kö szö ne tet mon da ni mind azok -
nak, akik en nek meg te rem té sé hez hoz -
zá já rul tak!

ÉvzáróttartottaNyugdíjasBarátiKör
De cem ber 29-én tar tot ta a Nyug dí -

jas Ba rá ti Kör a ha gyo má nyos év zá ró
ren dez vé nyét. A kel le mes han gu la tú,
va cso rá val és mû sor ral egy be kö tött
est re nem csak a klub tag sá ga, ha nem a
má sik két nyug dí jas klub ve ze tõ je és
ön kor mány za ti kép vi se lõk is meg hí -
vást kap tak. A ven dé ge ket Kiss Im re
klub ve ze tõ kö szön töt te és kis aján dék -
kal ked ves ke dett ne kik. A va cso ra után
az es te vi dám han gu lat ban telt. A ren -
dez vény si ke ré hez hoz zá já rul tak: az
ál ta lá nos is ko la di ák jai tán cuk kal, amit
Bondár Eni kõ ta nár nõ ta ní tott be, Ved -
res Ba lázs 5. osz tá lyos ta nu ló a me se -
mon dá sá val, Czímerné Ma ri ka és Ke -
re kes End re ének szá muk kal. A han go -
sí tást Ke re kes And rás biz to sí tot ta.

TájékoztatóaGondozásiKözpontbannyújtottszolgáltatásról

Azok nak az idõs sze mé lyek nek,
akik ott ho nuk ban ön ma gu kat tel jes
mér ték ben nem ké pe sek el lát ni és
nincs, aki gon dos kod jon ró luk, a
Gon do zá si köz pont alap szol gál ta tás -
ként há zi se gít ség nyúj tást biz to sít. 

Há zi se gít ség nyúj tás ke re té ben az

in téz mény szak gon do zó ja se gít sé get
nyújt az önál ló élet vi tel fenn tar tá sá -
ban, alap ve tõ ápo lá si, gon do zá si fel -
ada to kat vé gez. Sze mé lyi- és la kó -
kör nye ze ti hi gi é nés kö rül mé nye i nek
meg tar tá sá ban köz re mû kö dik. Ügye i -
nek in té zé sé ben se gít (be vá sár lás,

gyógy szer fel íra tás és ki vál tás, hi va -
ta los ügye i nek in té zé se).

A szol gál ta tás sal kap cso lat ban bõ -
vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ a Gon do -
zá si Köz pont, Tiszaalpár, Dó zsa Gy.
u. 71. szám alatt, vagy te le fo non: 76/
424 - 055 szá mon.
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Sakkozóinkeredményei2012-ben
Ja nu ár 28-án Kis kun fél egy há zán a

Mó ra Ku pa sakk ver sen  nyel kezd tük a
2012-es évet. Feb ru ár 11-én ren dez -
tük meg a Tiszaalpári Far sang Ku pát,
ame lyen a fel nõtt kor cso port ban 15,
az if jú sá gi kor cso port ban 5 in du ló
volt.

Eredmények:
Fel nõt tek
1. Var ga Klá ra nem zet kö zi nõi mes ter
(Bu gac) 5,5 p.
2. Ret kes Pé ter (Kis kun fél egy há za)
5,5 p.
3. Volosin Vladimir FIDE mes ter
(Szen tes) 5,0 p.
4. Var ga Bé la (Tiszaalpár) 5,0 p.
5. Gálfi Mi hály (Tiszaalpár) 4,5 p.
6. Nagy Fe renc (Tiszaalpár) 4,0 p.
If jú sá gi 
1. Lan tos Ale xand ra (Szen tes) 4,5 p.
2. Da nis Pat rik (Tiszaalpár) 4,0 p.
3. Mol nár Detre (Tiszaalpár) 2,5 p.
4. Ke le men Dá ni el (Tiszaalpár) 2,5 p.

5. Mol nár Dö me (Tiszaalpár) 1,5 p.
Már ci us 10-én Kis kun fél egy há zán
ke rült meg ren de zés re a VII. Lász ló
Je nõ Em lék ver seny. A 20 fel nõtt in -
du ló kö zül Var ga Bé la 6. he lyet (4
pont/7mérkõzés), Gálfi Mihály11.
he lyet ( 3,5 pont/7 mér kõ zés) szer -
zett.
Az if jú sá gi cso port ban 10 in du ló kö -
zül Ke le men Dá ni el 7. he lye zést
(3pont/7mérkõzés), Mol nár Detre 8.
he lye zést (2 pont/7mérkõzés) ért el.
Már ci us 17-én Ti sza al pá ron ren dez -
tük a Bács-Kis kun me gyei di ák olim -
pi át. A me gye te le pü lé se i rõl 70 fi a tal
sak ko zó ver sen gett a baj no ki cí me -
kért.
10 éves fiú kor osz tály (13 in du ló):
11. Mol nár Detre 3 pont/7mérkõzés
13. Ke le men Dá ni el 1
pont/7mérkõzés
Áp ri lis 1-jén be fe je zõ dött a Bács-
Kis kun me gyei csa pat baj nok ság az I.
osz tály ban.

Végeredmény:
1. Tóth Lász ló SE Kecs ke mét III.
22,5 pont
2. TÁKISZ SE Kecs ke mét II. 17 pont
3. HÍD SE Nagybaracska 15 pont
4. Tiszaalpári SE 14,5 pont
5. Kis kun fél egy há zi HTK II. 11 pont

Jú ni us 16-án a 60 éves ju bi le u mi ün -
nep ség so ro zat ré sze ként fo gad tuk a
Kis kun fél egy há zi Öreg fi úk csa pa tát.
Ered mény: 8,5-11,5.

A Bács-Kis kun me gyei csa pat baj nok -
ság I. osz tá lyá ban té li szü net ben a
baj nok ság ál lá sa:
1. TÁKISZ SE Kecs ke mét II. 16 pont
2. Tiszaalpári SE 9,5 pont
3. HÍD SE Nagybaracska 6,5 pont

Bol dog új évet kí vá nok a 2013-as
esz ten dõ ben min den ki nek.

Gálfi Mi hály

TISZAALPÁRISAKKFARSANG2013

A ver seny cél ja: a baj no ki cím és
he lye zé sek el nye ré se mel lett
Tiszaalpár és a von zás kör ze té ben
élõk ba rá ti kap cso la ta i nak ápo lá sa a
sakk-spor ton ke resz tül.
A ver seny hely szí ne: Tiszaalpár SE
szék ház (lab da rú gó pá lya)
A ver seny ide je: 2013. feb ru ár 2. 9
óra
Ne ve zés: a hely szí nen 8.30 - 9 óra
kö zött.
Elõ ze te sen: Gálfi Mi hály nál - te le fon:
06-20/528-4255.
A ver seny ren de zõ je és tá mo ga tók:
Tiszaalpári SE, ma gán sze mé lyek,
vál la la tok.
A ver se nyen kor ra, nem re, mi nõ sí tés -

re (stb.) va ló te kin tet nél kül bár ki in -
dul hat.
Költ sé gek:
A ren de zés költ sé ge it a ren de zõk vi -
se lik. A rész vé tel (uta zás, ét ke zés,
egyéb) a ver seny zõ ket ter he li.
Ne ve zé si (re giszt rá ci ós) díj: 500 Ft.

Ver seny bí ró ság: Se res Lász ló és a
meg nyi tón vá lasz tott há rom ver seny -
zõ bõl ál ló zsû ri.

A ver seny le bo nyo lí tá sa: 7 for du -
lós sváj ci rend szer ben, szá mí tó gé pes
sor so lás sal. A já ték idõ 2x15 perc,
RA PID sza bá lyok sze rint. A ne ve zõk
lét szá má tól füg gõ en az if jú sá gi ak kü -
lön cso port ban versenyez(het)nek.

A for du lók ra né hány per ces pá ro -
sí tá si és ül te té si szü ne tek kel fo lya ma -
to san ke rül sor, hos  szabb (pl. ebéd -
szü net) nincs ter vez ve!

A he lye zé sek meg ál la pí tá sa:
Gyõz, ill. elõbb vé gez a (leg)több

pon tot szer zett já té kos. Holt ver seny
ese tén:? (1) Bucholz-, (2) Berger-

Sonneborg szá mí -
tás, (3) prog resz -
 szív ér ték, (4)
egy más el le ni
ered mény a fen ti -
ek tel jes egye zõ -
sé ge ese tén a dí ja zott he lye zé se ket
villámparti(k)ban kell el dön te ni.

Dí ja zás: A ver seny leg jobb ja el -
nye ri a "Tiszaalpár Far sang Sakk-baj -
no ka 2013"

cí met és egy év re a ván dor ser le -
get. Az I-VI. he lye zett ok le ve let és
tárgy ju tal mat kap. Kü lön dí jak el nye -
ré se a nem dí ja zot tak ré szé re, tá mo -
ga tás függ vé nyé ben le het sé ges, a
hely szí nen ke rül ki hir de tés re (pl.: ne -
mek, kor osz tály ok, ré gi ók stb. leg -
jobb jai tárgy ju tal mat kap hat nak).

Egyéb: a ver se nyen az ál ta lá nos
írott és írat lan sakk-sza bá lyok ér vé -
nye sek. Vi tás kér dés fel me rü lé se kor a
zsû ri dön té se a mérv adó.

Vál toz ta tás jo ga fenn tart va.
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BodorLajosbácsiraemlékezünk

La jos bá csi az el múlt év vé gén el -
tá vo zott kö zö lünk. Ér de kes, élet tel te -
li tör té ne te it el vit te ma gá val a sír ba.

Iga zi lo kál pat ri ó ta volt. Nem csak
na gyon sze ret te te le pü lé sét, ha nem
ös  sze is gyûj tött min den olyan anya -
got, ada tot, amit Tiszaalpár tör té ne té -
rõl ta lált. Ezek nagy ré szét le je gyez te,
rend sze rez te. Több al ka lom mal hely -
tör té ne ti pá lyá za tok ra is kül dött be lõ -

lük. Hos  szú éve ken át tag ja volt az al -
pá ri hor gász egye sü let nek, ala pí tó tag -
ként vett részt a Fa lu szé pí tõ Egye sü let
és a Nyug dí jas Ba rá ti Kör meg ala ku -
lá sá nál. Lel ke sen járt a ta va szi, õszi
fa lu ta ka rí tá sok ra. Éle té nek 92 éve
alatt nagy élet ta pasz ta lat ra tett szert.
Meg jár ta a Don-ka nyart, volt ké -
mény sep rõ, majd nyug dí ja zá sá ig a
vas út nál dol go zott. Em lé ke it szí ve sen
meg osz tot ta az ér dek lõ dõk kel. Az is -
ko la ter mé szet ba rát szak kö rö se i nek és
a fa lu vé dõk nek gyak ran tar tott elõ -
adá so kat. A gye re kek és a fel nõt tek
egy aránt sze ret ték hall gat ni vis  sza em -
lé ke zé sen ala pu ló tör té ne te it, ter mé -
sze ti ér té ke ink rõl szó ló tar tal mas elõ -
adá sa it.

Sze mé lyé ben a te le pü lés "élõ le xi -
ko nát" ve szí tet tük el. 

Nyu god jon bé ké ben! Em lé két
meg õriz zük.

Vaj da Már ta Fa lu vé dõ- és Szé pí tõ

Egye sü let el nö ke

Sztakó Il di kó könyv tá ros

Köszönetnyilvánítás
Bo dor La jos bá csi 2012. 11. 28-án el hunyt. Utol só út já ra de cem ber 7-én kí -
sér tük. Ve lünk együtt tet te ezt, a Tiszaalpári Hor gász egye sü let, az 56-os Vi té -
zi rend tag sá ga, a Do ni Baj tár sak, a nyug dí jas klub tár sak, is me rõ sök, ro ko -
nok.
Kö szön jük, hogy sír já ra ko szo rút, vi rá got he lyez tek.

Dr. Par ti Lajosné és csa lád ja

Rendõrségi
Közlemény

No vem ber, de -
cem ber hó na pok ban
az aláb bi va gyon el -
le ni bûn cse lek mé -
nyek 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:
No vem ber 9-én 19 óra és no vem -

ber 11-én haj na li 3 óra kö zöt ti idõ -
ben is me ret len el kö ve tõ egy Má tyás
ki rály ut cai üz let be já ra ti aj ta ján lé võ
vas rá cso za tot erõ vá gó val le vág ta,
majd a mû anyag aj tó al só ré szét ki -
bont va be ha tolt és do hány árut tu laj -
do ní tott el. A lo pás sal oko zott kár:
30.000 Ft, a ron gá lás sal oko zott kár
pe dig 250.000 Ft.

No vem ber 20-án 13.15 óra kö rü li
idõ ben két 40 év kö rü li fér fi ma gát
ön kor mány za ti al kal ma zott nak ki ad -
va egy Ber csé nyi ut cai in gat lan ba
be ment és az ott la kó idõs sze mély tõl
kész pénzt tu laj do ní tott el.  A bûn cse -
lek mén  nyel oko zott kár: 500.000 Ft. 

De cem ber 7-én 17 óra és de cem -
ber 8-án 8 óra kö zöt ti idõ ben is me -
ret len el kö ve tõ egy Al kot mány ut cai
üz let be - aj tó be fe szí tés mód sze ré vel
- be ha tolt és on nan, kész pénzt tu laj -
do ní tott el. A lo pás sal oko zott kár:
200.000 Ft., a ron gá lá si kár: 30.000
Ft. 

De cem ber 14-én 21.30 és de cem -
ber 15-én 4.30 óra kö zöt ti idõ ben is -
me ret len el kö ve tõ egy a Kátai so ron
lé võ is tál ló ról a la ka tot le ver te, és
on nan puly ká kat tu laj do ní tott el. A
bûn cse lek mén  nyel oko zott kárt még
vizs gál ja a rend õr ség. 

De cem ber 18-án 22 óra és éj fél
kö zöt ti idõ ben is me ret len el kö ve tõ
lo pott kulcs hasz ná la tá val egy Tán -
csics ut cai ház ba be -
ment és on nan hû tõt,
té vé ké szü lé ket és
ágyat tu laj do ní tott
el. A lo pás sal oko -
zott kár: 180.000 Ft.

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOTVÁLLALOK:

egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemélyek, Kft-k, Bt-k, alapítvá-
nyokrészére,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,képviselettel.Havon-
tatájékoztatástkapvállalkozásaeredményérõl,áfájáról,akönyvelést,így
pontosantudjakövetni.Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.

AZIRODANYITVATARTÁSA
hétfõtõlszombatig8–18óráig.

Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõtfogadokateljesdiszkrécióérde-
kében.Kéremválasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetésnem„tömeg-
könyvelõirodát“keres.

ÉRDEKLÕDNI:06/30/266-8536
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ApróK

* Utánfutó 500-as fékes magasítóval, pótkerékkel 19 hó
mûszakival eladó. Irányár: 96 ezer Ft. Érd.: 76/715-725.
* 2-3 ha szántóföldet vásárolnék. Érd.: 715-739, 06/30/943-
2261.
* Tiszaalpár Dobó u. 37 sz. alatti családi ház sürgõsen eladó.
Víz, villany konvektoros gáz van. Érdeklõdni: 06/20-438-
6724.
* Tiszaalpár Csokonai u. 5 sz. alatti családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06/70-3878-489.
* Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. számú ház eladó. Érdeklõdni:
Tiszaalpár, Táncsics u. 17.

Akiketnagyonvártunk: Tóth Zsófia (anyja neve: Haticza
Bernadett), Mizere Dániel (Varga Tímea), Török Krisztián
(Szabó Beáta), Kovács Tamás (Fekete Gabriella), Somodi
Aliz Andrea (Somodi Andrea), Cseri Noémi (Nagyapáti
Mónika). 

Akiket elveszítettünk: Gálné Bársony Erzsébet (1933),
Dömötör Sándor (1958), Sárkány Ferenc (1926).

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.

Kínálatunkból:
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.
ÜZLETÜNKNYITVATARTÁSA:

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

ERZSÉBETuTALVÁNY
ELFOGADóHELYLETTÜNK!

Orvosi ügyelet
Hétvégén és munkaszüneti napokon

15.30 órától hétfõn 7.30 óráig.
Hétköznapokon délután 15.30 órától

másnap reggel 7.30 óráig.

Hívható telefonszám: 76/441-435.

A Trió TV a testületi ülésekrõl

készített felvételeket mindig az

ülések utáni szombaton

12.30 órától adja le.


