
A tri a no ni ese mé nyek re em lé kez tek

Az ön kor mány zat és az Ár pád
Né pe Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
kö zös meg em lé ke zést tar tott jú ni us
4-én az 1920-ban Tri a non ban alá írt
bé ke szer zõ dés év for du ló ján. Saj ná -
la tos mó don csak ke ve sen je len tek
meg, hogy meg em lé kez ze nek a 93
év vel ez elõtt tör tén tek rõl. 

A him nusz el ének lé se után
Vancsura Ist ván lé pett a pul pi tus ra
és tar tot ta meg ün ne pi be szé dét. El -
mond ta, hogy a tri a no ni bé ke szer -
zõ dés da ra bok ra szed te szét a Kár -
pá tok ko szo rú já val öve zett nagy
Ma gya ror szá got. Fel tet te azt a kér -
dést, hogy mi vel szol gál tunk rá a
tri a no ni dik tá tum ra? Mi vel szol gál -
tunk rá ek ko ra bün te tés re? A ko ráb -

bi or szág két har ma dát el vesz tet tük.
A la kók szá ma húsz mil li ó ról 7,6
mil li ó ra csök kent. Ma gyar or szág az
el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en egy
mél tó sá gá ban meg alá zott, iden ti tá -
sá ban el szi ge telt, gaz da sá gá ban fel -
da ra bolt cson ka or szág lett. A pol -
gár mes ter sze rint egy bá tor kor -
mány ra len ne szük ség ah hoz, hogy
tár gya lá sok út ján ha tá ro kat le hes sen
mó do sí ta ni. Vé le mé nye sze rint er re
van a leg na gyobb le he tõ ség ah hoz,
hogy az el vett te rü le tek egy ré sze
vis  sza ke rül jön. Ami rõl nem mon -
dunk le, az min dig a mi énk ma rad -
fo gal ma zott. Nem a vesz tés a bu kás,
ha nem a le mon dás. Tol nai End re, az
Ár pád Né pe Egye sü let el nö ke be -

szé dé ben tör té nel mi át te kin tést
adott. Az ün nep ség al kal má val ver -
sek hang zot tak el, da lok csen dül tek
fel a meg em lé ke zés kap csán. Ér de -
kes szín folt ja volt az ün nep ség nek
há rom Er dély bõl szár ma zó hon fi -
tár sunk ál lam pol gá ri es kü je.
Lõrincz Le ven te és Lakner Zsolt
Korondról ér ke zett, míg Hárinkó
Má ria, aki Siménfalván szü le tett,
már ré gebb óta Tiszaalpár la kó ja.
Az es kü szö ve gét Vancsura Ist ván
pol gár mes ter után mond ták el.
Lõrincz Le ven te mind hár mó juk ne -
vé ben mon dott kö szö ne tet. Az ün -
nep ség ko szo rú zás sal,  a Szé kely
him nusz, va la mint a Szó zat kö zös
el ének lé sé vel ért vé get.
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Iro da hasz ná la tot biz to sí ta nak
A nem ze ti sé gek jo ga i ról szó ló tör vény

ér tel mé ben az ön kor mány zat ok nak a
nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok szá má ra
biz to sí ta ni kell a mû kö dés sze mé lyi és
tár gyi fel tét ele it. To váb bá gon dos kod ni uk
kell a mû kö dés sel kap cso la tos vég re haj tá -
si fel ada tok el lá tá sá ról. En nek alap ján ke -
rült fe lül vizs gá lat ra a ha tá lyos együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás. A  nem ze ti sé gi ön -
kor mány zat ré szé re ha von ta igény sze -
rint, de leg alább ti zen hat órá ban az ön kor -
mány za ti fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges
tár gyi, tech ni kai esz kö zök kel fel sze relt
he lyi sé get is kell biz to sí ta ni. A má jus 14-
i rend kí vü li tes tü le ti ülé sen a kép vi se lõk
úgy dön töt tek, hogy a kis tár gya ló ban ad -
nak he lyet a Ci gány Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat nak, mun ka nap okon 8 és 9 óra
kö zött. Amen  nyi ben igény van rá, ak kor
ter mé sze te sen hos  szabb idõ re is meg kap -
hat ják a he lyi sé get. Ezt a kö vet ke zõ ülé -
sen mó do sí tot ták, még pe dig úgy, hogy
hét fõn, szer dán és pén te ken 8-tól 10 órá ig
hasz nál hat ják az iro dát. Az ön kor mány zat
a Ci gány Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
szá má ra egy lap to pot is biz to sít, egy ko -
ráb bi ha tá ro zat ér tel mé ben 150 ezer fo rint
ér ték ha tá rig. Ezt az ös  sze get azon ban a
tes tü le ti ülé sig még nem kap ták meg. Az
iro da inf rast ruk tú rá já hoz kap cso ló dó re -
zsi- és fenn tar tá si költ sé ge ket a nagy köz -
sé gi ön kor mány zat vi se li. Az ez zel kap -
cso la tos meg ál la po dás 2014. ok tó ber 31-
ig ér vé nyes.

Kés ve ad ták be a vá sár lá si ké rel met
Rozmis Já nos nak és fe le sé gé nek a tu -

laj do ná ban van a Szik rai Holt-Ti sza híd
fe lõ li ré szé nek jobb ol da lá ból 17 hek tár.
Eb bõl most öt hek tárt ér té ke sí te ni sze ret -
ne tíz mil lió fo rin tért. Akadt is rá ve võ,
még hoz zá több is, de a tiszaalpári, a
lakiteleki és a tiszaugi ön kor mány zat ok -
nak elõ vá sár lá si jo ga volt. A lakiteleki és
a tiszaugi ön kor mány zat nem élt az elõ vá -
sár lá si jo gá val, a tiszaalpári vi szont igen.
Er rõl hos  szas vi ta után dön töt tek a kép vi -
se lõk a rend kí vü li tes tü le ti ülé sen. Ez azt
is je len tet te, hogy el fo gad ták a tíz mil lió
fo rin tos vé tel árat. Az ülé sen ér vek hang -
zot tak el a vá sár lás mel lett, de el le ne is.
Szó volt ar ról is, hogy a Holt-Ti szá nak
nem ma gán, ha nem ál la mi tu laj don ban
kel le ne len ni, és nem jog sze rû a je len le gi
ál la pot. El hang zott az is, hogy a je len le gi
tu laj do nos a rend szer vál tás után föld ként
vet te meg a holt ágat, csak ép pen víz volt

raj ta. Ép pen ezért az ál lam nak kel le ne
vis  sza kö ve tel ni, hasz ná ló ja pe dig le het ne
az ön kor mány zat. A kö vet ke zõ tes tü le ti
ülé sen ar ról tá jé koz tat ta a kép vi se lõ ket
Vancsura Ist ván pol gár mes ter, hogy még -
sem si ke rült meg vá sá rol ni az öt hek tár te -
rü le tet, mert a ki je lölt ha tár idõn kí vül
nyúj tot ták be elõ vá sár lá si ké rel mü ket a
föld hi va tal hoz.

Szo ci á lis szö vet ke ze tet ala pí ta nak
Aj tai Elem ér ar ról tá jé koz tat ta az ön -

kor mány za tot, hogy El sõ Tiszaalpári Szo -
ci á lis Szö vet ke zet né ven szo ci á lis szö vet -
ke ze tet sze ret né nek lét re hoz ni. Mi vel az
el ne ve zés ben sze re pel a te le pü lés ne ve,
eh hez a kép vi se lõ-tes tü let en ge dé lyét kér -
te. A tes tü le ti ülé sen az fo gal ma zó dott
meg, hogy csa tol ják a szö vet ke zet te vé -
keny sé gi kö rét és a név hasz ná lat idõ tar ta -
mát az elõ ter jesz tés hez. Mel lék let ként
csa tol ni kell to váb bá a be jegy zett szer ve -
zet ala pí tó ok ira tá nak ere de ti, vagy má so -
la ti pél dá nyát. A kö vet ke zõ tes tü le ti ülé -
sen Aj tai Elem ér ugyan csak ké rel met
nyúj tott be egy ön kor mány za ti tu laj dont
ké pe zõ ta nyá ra. A szö vet ke zet cél ja ként
és te vé keny sé ge ként a me zõ gaz da sá gi
ága za tot (föld mû ve lés, ál lat te nyész tés)
ha tá roz ta meg. A tes tü let tá mo gat ta a ké -
rel met.

Nyá ron is kap hat nak me leg ételt
Az em be ri erõ for rás ok mi nisz te ré nek

ren de le te sze rint le he tõ ség van ar ra, hogy
a di á kok a nyá ri szü net ben ét ke zés ben ré -
sze sül je nek jú ni us 17-tõl au gusz tus 30-ig.
A na pi egy sze ri me leg ét kez te tés leg alább
44, leg fel jebb 54 mun ka na pon ke resz tül
tör tén het, azon gye re kek ré szé re, akik
rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás -
ban ré sze sül nek. Az igé nyel he tõ na pi tá -
mo ga tás ös  sze ge leg fel jebb 440 fo rint,
amely vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.
Mi vel Tiszaalpár nem tar to zik a hát rá nyos
hely ze tû te le pü lé sek kö zé, ezért a rá szo -
ru ló gye re kek leg fel jebb hu szon öt szá za -
lé ka után sa ját for rás nél kül igé nyel het tá -
mo ga tást. A kép vi se lõ-tes tü let úgy dön -
tött, hogy ilyen fel té te lek mel lett is igény -
lik a tá mo ga tást. Amen  nyi ben a vég le ges
igény 25 szá za lék fe let ti, ak kor a tar ta lék
ke ret ter hé re biz to sít ják az ön erõt.

Meg ol dód hat a víz el lá tá si prob lé ma
Az ál lam egy olyan prog ra mot szán -

dé ko zik meg va ló sí ta ni, amely a Du na-Ti -
sza kö zi Ho mok hát ság klí ma vál to zás ból

adó dó víz el lá tá si prob lé má it ol da ná meg.
Az el fo ga dott vál to zat érin ti Tiszaalpár
te rü le tét is, mert a te le pü lé sen ki épült, je -
len leg nem hasz nált és nagy mér ték ben le -
rom lott ön tö zõ rend szer fel újí tá sá val, új já -
épí té sé vel ol da nák meg. Eh hez kap cso ló -
dott Se res Im re el adá si aján la ta. Az õ tu -
laj do ná ban van a csa tor na rend szer egy ré -
sze. Ezt elõ ször két mil lió, majd pe dig 1,5
mil lió fo rin tért kí nál ta az ön kor mány zat -
nak meg vé tel re. A tes tü le ti ülé sen el hang -
zott az, hogy a je len ter vek sze rint ameny -
 nyi ben nem vá sá rol ja meg az ön kor mány -
zat a Se res Im re tu laj do ná ban lé võ sza -
kaszt, ak kor nem tud meg va ló sul ni a be -
ru há zás. A má sik vál to zat az volt, hogy
nem sza bad meg vá sá rol ni. A kép vi se lõk
több sé ge amel lett vok solt, hogy ne ve -
gyék meg Se res Im ré tõl a te rü le tet. Et tõl
füg get le nül a min ta pro jekt meg va ló sí tá -
sát tá mo gat ja az ön kor mány zat.

Nyolc gye rek kel töb bet ve het nek fel
Áp ri lis 24-25-én meg tör tént az óvo dai

be íra tás. A szü lõk 58 gyer mek szá má ra
igé nyel ték az óvo dai el lá tást. Kö zü lük ti -
zen ki len cen óvo da kö te le sek, to váb bi 31
gyer mek el he lye zé sét tud ja biz to sí ta ni az
óvo da a kö vet ke zõ tan év ben. Nyolc kis -
gyer mek ké rel mét fé rõ hely hi ány mi att el
kel lett vol na uta sí ta ni. Szep tem ber tõl 49
gye rek kez di meg is ko lai ta nul má nya it.
Az óvo da ala pí tó ok ira tá ban az áll, hogy
175 a fé rõ he lyek szá ma. Ez azon ban húsz
szá za lék kal túl lép he tõ, amen  nyi ben azt a
fenn tar tó en ge dé lye zi. A kép vi se lõ-tes tü -
let hoz zá já rult ah hoz, hogy to váb bi nyolc
gyer me ket fel ve gyen az óvo da, a
2013/2014-es tan év re.

Or to péd szak ren de lés lesz
A Prima-Protetika Kft. az zal a ké rés -

sel ke res te meg az ön kor mány za tot, hogy
a te le pü lé sen or to péd szak ren de lést vé -
gez hes se nek, kecs ke mé ti szak or vos köz -
re mû kö dé sé vel. Az egész ség ügyi szol gál -
ta tás vég zé sé hez az ön kor mány zat biz to -
sí ta na ren de lõt, az en ge dé lyez te tést vi -
szont a kft. vé gez né. Az ülé sen el hang zott
az, hogy a la kos ság nak az a kön  nyebb, ha
meg fe le lõ szak or vo si ren de lés van. A tes -
tü let úgy dön tött, hogy mû köd jön a ren -
de lés, az ez zel kap cso la tos rész le te ket pe -
dig dol goz zák ki.

Fel ada to kat ad tak át
A kép vi se lõ-tes tü let dön tött ar ról,

hogy a zöld te rü le tek ke ze lé se, kar ban tar -
tás, köz utak üze mel te té se-fenn tar tá sa,
egyéb ta ka rí tás, szán tó föl dek hasz no sí tá -

A tes tü le ti ülé srõl je lent jük
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sa fel ada to kat át ad ja a Tiszaalpári Te le pü -
lés gaz dál ko dá si Kft-nek. Az ön kor mány -
zat a kft-nek 12,3 mil lió fo rint vis  sza té rí -
ten dõ tá mo ga tást, köl csönt biz to sít, és el -
ad ja a me zõ gaz da sá gi és egyéb mun kák
vég zé sé re al kal mas gé pe ket 10,3 mil lió
fo rin tért, 2013. jú ni us 30-tól. A kft-nek
leg ké sõbb 2014. szep tem ber 30-ig kell
vis  sza fi zet ni a köl csönt.

Táb la gé pet kap hat nak a kép vi se lõk 
Az el múlt idõ szak ban nagy men  nyi sé -

gû iro mányt fény má sol tak a pol gár mes te -
ri hi va tal ban. Er rõl ki mu ta tás is ké szült,
ami bõl ki de rült, hogy kép vi se lõ-tes tü le ti
anya gok fény má so lá sa rend kí vül meg nö -
ve li a költ sé ge ket. Ép pen ezért költ ség ha -
té ko nyabb meg ol dást kel le ne ke res ni. Ja -
vas lat ként me rült fel, hogy a jegy zõ és a
kép vi se lõ-tes tü let tag jai szá má ra táb la gé -
pet vá sá rol jon az ön kor mány zat, ami ösz -
 sze sen 200 ezer fo rint ba ke rül ne, és öt
évig le het ne hasz nál ni. Ez zel szem ben a
fény má so ló az öt év alatt több mint hat
mil lió fo rint ba ke rül ne. Ter mé sze te sen to -
vább ra is szük ség van fény má so ló ra, de
azok már ki sebb tel je sít mé nyû ek le het -
nek, mint a je len le gi.

Igaz ga tá si szü net nyá ron is
A kép vi se lõ-tes tü let a ren des sza bad -

ság egy ré szé nek ki adá sá ra igaz ga tá si
szü ne tet ren del het el a pol gár mes te ri hi -
va tal ban. Az el múlt év vé gén már volt
igaz ga tá si szü net, amely több szem pont -
ból is hasz nos nak bi zo nyult. Ép pen ezért
most a nyá ri idõ szak ban is lesz. Ez jú li us
22-tõl au gusz tus 25-ig tart. Ez azon ban
nem je len ti azt, hogy a pol gár mes te ri hi -
va tal ban nem lesz sen ki sem, csak az
igaz ga tá si mun ka szü ne tel. A té li idõ szak -
ban 2013. de cem ber 23-tól 2014. ja nu ár
5-ig lesz igaz ga tá si szü net, amit a tes tü let
el fo ga dott.

Har minc öt eze rért nem,
öt ven ezer ért igen

Ko ráb ban ar ról dön tött a kép vi se lõ-
tes tü let, hogy a Bár sony Mi hály Nép dal -
kör ve ze tõ jé nek, Horti Sán dor nak a tisz -
te let dí ját ha vi brut tó 58 ezer fo rint ról
brut tó 35 ezer fo rint ra csök ken ti. Ez zel
azon ban nem ér tett egyet az érin tett, és az
ön kor mány zat hoz írt le ve lé ben azt kö zöl -
te, hogy en  nyi pén zért nem vál lal ja to -
vább a nép dal kör ve ze té sét, csak brut tó
öt ven ezer fo rin tért. A tes tü le ti ülé sen el -
hang zott, hogy eb ben az eset ben ve szély -
be ke rül het a ren dez vé nyek szín vo na la, a
nép dal kör tordai kap cso la ta, de az is,

hogy ez zsa ro lás nak mi nõ sül. Vancsura
Ist ván azt kér te a kép vi se lõk tõl, hogy sza -
vaz zák meg azt, hogy brut tó öt ven ezer fo -
rin tot kap jon a nép dal kör ve ze tõ je, de ez
nem kap ta meg a kel lõ több sé get. Ép pen
ezért a pol gár mes ter egy ha vi tisz te let dí -
ját aján lot ta fel Horti Sán dor nak, ami vel
ki le het egé szí te ni a je len leg ér vény ben
lé võ brut tó 35 ezer fo rin tot, brut tó öt ven -
ezer fo rint ra az el kö vet ke zen dõ idõ szak -
ra.

Kül dött ség uta zik Tordára
Száz ezer fo rint ba ke rül ne a busz nak a

költ sé ge, ami Tordára, az aracsi pusz ta -
temp lom ün nep sé gé re vin né ki a Bár sony
Mi hály Nép dal kört és a tiszaalpári kül -
dött sé get jú ni us 20-án. Ez zel kap cso lat -
ban az volt Vancsura Ist ván ké ré se, hogy
ezt az ös  sze get az ön kor mány zat fi nan szí -
roz za. Az ülé sen el hang zott, hogy a költ -
ség ve tés már nem so ká ig tud el bír ni ilyen
pén ze ket, aki ki uta zik, az fi nan szí roz za az
uta zás költ sé ge it. A tes tü let el fo gad ta a ja -
va solt ös  sze get.

Hol lesz az al ko tó tá bor?
Jú li us 1-jé tõl 15-ig tar ta na a ha gyo -

má nyos Tiszaalpári Al ko tó tá bor. Ez len ne
már a hu sza dik al ka lom, ami kor az al ko -
tók az is ko lá ban el he lyez ve ké szí te nék el
mû ve i ket. A tan ke rü let azon ban olyan in -
dok kal, hogy az is ko la nem szál lás hely,
nem ja va sol ta, hogy ott le gye nek a meg -
hí vott al ko tók. Vancsura Ist ván sze rint ti -
zen ki lenc al ka lom mal nem volt prob lé -
ma, hogy az is ko lá ban lak tak a fes tõk,
gra fi ku sok. El len vé le mény ként az hang -
zott el, hogy nem meg fe le lõ en ad ták át
ma guk után a tan ter me ket a mû vé szek,
ami nek a hely re ál lí tá sa nem kis pén zé be
ke rült az is ko lá nak. El hang zott az is, le -
het, hogy ros  szul dön töt tek az is ko la ál la -
mi tu laj don ba tör té nõ át adá sá val kap cso -
lat ban. Az ön kor mány zat ke re si a meg ol -
dást, hogy a hu sza dik Tiszaalpári Al ko tó -
tá bort ho gyan tud ná meg ren dez ni.

Kö zös tár su lás Lakitelekkel
Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti Ön kor -

mány za ti Tár su lás né ven Tiszaalpár és
Lakitelek ön kor mány za ta kö zös tár su lást
hoz lét re, a szo ci á lis és gyer mek jó lé ti fel -
ada tok el lá tá sá ra. A meg ál la po dás lé nye -
ge, hogy a két fel ada tot a meg en ge dett
sza bá lyok sze rint legköltséghatékonyab-
ban lás sa el a tár su lás. Lakitelek ré szé rõl
4.651, Tiszaalpár ré szé rõl pe dig 5.094 fõ
ér de kelt a tár su lás ban, ami ös  sze sen
9.748 la kos sá gi lét szá mot je lent. A meg -

ál la po dás 2014. jú li us 1-tõl kez dõ dõ en
ha tá ro zat lan ide ig tart. A tár su lá si ta nács
mun ka fel ada ta it a Tiszaalpári Pol gár mes -
te ri Hi va tal  lát ja el. A tár su lás ak kor szû -
nik meg, ha va la men  nyi tag ja mi nõ sí tett
több sé gû dön tés sel a meg szün te tés mel -
lett fog lal ál lást, vagy a bí ró ság jog erõs
dön té se alap ján.

Szük ség van mér leg ké pes köny ve lõ re
A pol gár mes te ri hi va tal mér leg ké pes

köz tiszt vi se lõ je jú li us 1-tõl nyug díj ba vo -
nul. Et tõl kez dõ dõ en az ál lás hely meg üre -
se dik. A köztisztviselõ nyug dí jaz ta tá si ké -
rel mét  több ször je lez te a hi va tal fe lé.
Mér leg ké pes köny ve lõ re szük sé ge van a
hi va tal nak, amit pá lyá zat út ján kí ván nak
be töl te ni. A pol gár mes te ri hi va tal nor ma -
tí vá val el lá tott lét szá ma 13,2 fõ, ez zel
szem ben a tény le ges lét szám 19,5 fõ, ami
a költ ség ve tés re  túl zott ter het ró. A kép -
vi se lõ-tes tü let úgy dön tött, hogy a hi va tal
a nyug díj ba me nõ köz tiszt vi se lõ he lyé re
ve het fel egy mér leg ké pes köny ve lõt. Ez
azt is je len ti, hogy a fel adat el lá tá sa nem
jár plusz lét szám mal és pénz zel.

Eb ben a hó nap ban in dul hat
a be ru há zás

A szenny víz-el ve ze tés és tisz tí tás ki -
vi te le zé sé re há rom pá lyá zat ér ke zett be,
ami bõl ket tõ volt ér vé nyes. A leg jobb
aján la tot a Ti sza kécs ke szék he lyû Du na
Asz falt Kft. ad ta, így õk vé gez he tik el a
mun kát.  A jú ni us 4-i rend kí vü li tes tü le ti
ülé sen Vancsura Ist ván pol gár mes ter be -
je len tet te, hogy tíz na pos ész re vé te li szü -
net után, még eb ben a hó nap ban el in dul -
hat a be ru há zás.

Fes tés lesz a Gon do zá si Köz pont ban
A kor mány hi va tal el len õr zést tar tott a

Gon do zá si Köz pont ban, és meg ál la pí tot -
ták, hogy tel jes kö rû tisz tí tó fes tést és má -
zo lást kell vég re haj ta ni az in téz mény ben.
A mun ká la tok el vég zé sé re 2013. jú li us
31-ét ha tá roz ták meg. Egy hó nap hosz -
 szab bí tást ugyan en ge dé lyez tek, de azt in -
dok lás sal alá kell tá masz ta ni. A Gon do zá -
si Köz pont er re az év re ter ve zett fes tést és
má zo lást, amit köz fog lal koz ta tot tak kal
sze ret tek vol na el vé gez ni. Az el len õr zés
so rán meg ál la pí tott rö vid ha tár idõ mi att
azon ban ez nem le het sé ges. A mun ká la -
tok el vég zés re hár man küld tek be aján la -
tot. Kö zü lük a kép vi se lõ-tes tü let a MEZ-
TI BAU Kft. aján la tát fo gad ta el, az zal a
ki kö tés sel, hogy amen  nyi ben jú li us 31-ig
nem vég zik el a mun ká la to kat, ak kor egy
szá za lé kos köt bért kell ne kik fi zet ni.
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El bú csúz tak az óvo dá tól a nagy cso por to sok

Nem csak a kö zép és ál ta lá nos is ko lá -
sok nál, de már az óvo dá sok nál is nagy
sze re pet ját szik a bal la gás. Ná luk jó val
ha ma rabb, már má jus vé gén végetér a
tan év, és a nagy cso por to sok bú csút mon -
da nak az in téz mény nek.

A Tün dér ró zsa Óvo dá ban cso por ton -

ként kü lön-kü lön tar tot ták meg a bal la -
gást. Aho gyan az ilyen kor len ni szo kott,
elõ ször kis mû sort mu tat tak be a szé pen
fel öl tö zött gye re kek. Ter mé sze te sen a
szü lõk, de es ten ként még a nagy szü lõk is
ott vol tak az el sõ bal la gá son. So kan fény -
ké pe ket ké szí tet tek, de olya nok is akad -

tak, akik film re vet ték fel cse me té jük bú -
csú zá sát az óvo dá ból. 

Az el múlt év hez ha son ló an ez út tal
sem ért vé get ez zel a prog ram. Vi dám, já -
té kos ve tél ke dõk kö vet kez tek, ter mé sze -
te sen úgy, hogy ab ba a szü lõ ket is be von -
ták az óvó né nik. Kü lön bö zõ ál lo má so kon
kel lett tel je sí te ni a fel ada to kat. Ad dig míg
folyt a ve tél ke dés, a bog rá csok ban fõtt az
étel. Min den cso port kü lön fõ zött ma gá -
nak, amit a gye re kek a szü lõk kel együtt
fo gyasz tot tak el. Men  nyi ség bõl nem volt
hi ány, min den ki nek ju tott még re pe ta is,
ha igé nyel te.

Dél után a tor na szo bá ban vi dám mû sor
vár ta a gye re ke ket. Úgy volt tel jes a mû -
sor, hogy a sze rep lõk õket is be von ták
egy-egy pro duk ci ó ba. Ter mé sze te sen
min den óvo dás öröm mel je lent ke zett,
hogy õ is ré sze se le hes sen a prog ram nak.
A Pax Ott hon dol go zói vi dám tánc cal tet -
ték még em lé ke ze te seb bé az óvo dá sok
bal la gá sát. Nem csak a gye re kek, de a
szü lõk is jól érez ték ma gu kat a Tün dér ró -
zsa na pon.

Pa pírt és PET pa lac kot gyûj töt tek

Éven te két al ka lom mal tar ta nak pa pír
és PET pa lack gyûj tést az Ár pád Fe je de -
lem Ál ta lá nos Is ko lá ban, ami hez az óvo -
dá sok is csat la koz nak. Nem volt ez más -

kép pen most sem. Nem csak a gye re kek,
de a szü le ik is nagy lel ke se dés sel fog tak
hoz zá, hogy a há zak nál ke let ke zõ fe les le -
ges sé vált pa pírt és mû anyag pa lac ko kat

ös  sze gyûjt sék és az is ko la ud va rán lé võ
át ve võ hely re, pon to sab ban a kon té ne rek -
be el jut tas sák. Akad tak olya nok, akik ke -
rék pár ral, má sok ta lics ká val, de leg töb -
ben va la mi lyen gép jár mû vel hoz ták az át -
ad ni va ló árut. Az osz tá lyok és az óvo dai
cso por tok ter mé sze te sen kü lön-kü lön
gyûj töt ték az ott ho nok ban, in téz mé nyek -
ben, cé gek nél szük ség te len né vált hul la -
dé ko kat. Az ös  sze fo gás nak meg is lett az
ered mé nye, mert pa pír ból 13 ezer, PET
pa lack ból pe dig több mint ezer hat száz ki -
ló gyûlt ös  sze. Dr. Ha lász Mátyásné ta nár -
nõ sze rint ez va la mi vel ke ve sebb, mint az
õszi ered mény volt, ami nek az okát ab ban
lát ja, hogy a pa pírt té len job ban hasz no -
sít ják a csa lá dok. Pa lac kos üdí tõt, ás vány -
vi zet pe dig egy re ke ve seb ben en ged he tik
meg ma guk nak. Et tõl füg get le nül ez is
szép ered mé nyek szá mít, mert a gye re kek
egy egész dél után töl töt tek az zal, hogy a
fe les le ges sé vált hul la dé kot új ra hasz no sí -
tás ra át ad ják. Ter mé sze te sen az sem mel -
lé kes, hogy mind ezért pénzt is kap tak.

Eperke hí rek Az Eperke Nap kö zi be irat ko zást és nyílt na pot tart jú ni us 21-én pén te ken 9,00

órá tól. Kö szön jük a kép vi se lõ-tes tü let tá mo ga tá sát a be irat ko zá si dí jak te kin te té ben. Az Eperke Nap kö zi dol go zói
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Fél idõ ben az el sõ he lyen Tiszaalpár

Az Ol va só Dél-Alföld el ne ve zé sû
re gi o ná lis ol va sá si-iro dal mi ve tél ke dõ
fél ide jé ben Bács-Kis kun me gyé ben
Tiszaalpár lett a leg töb bet ol va só te le -
pü lés.

Eb bõl az al ka lom ból a ver senyt
szer ve zõ-bo nyo lí tó al pá ri könyv tár az
Ün ne pi Könyv hét hez kap cso ló dó aján -
dék ren dez vényt nyert. Jú ni us 7-én Kis -
te le ki Zol tán elõ adó mû vész "Óda a
ma gyar nyelv hez" cím mel tar tott szín -
vo na las elõ adást, amely ma gyar köl tõk
és írók is mert és ke vés bé is mert mû ve -
i bõl állt. A mû ve lõ dé si ház ka ma ra ter -
me meg telt az ér dek lõ dõk kel, akik kö -
zül so kan már küld tek be meg fej té se -
ket a ver seny re. A nyug dí jas klu bok
kép vi se lõi mel lett az if jú sá gi klub és az
ol va só kör több tag ja is részt vett az elõ -
adá son, va la mint az ál ta lá nos is ko la di -
ák jai kö zül is töb ben el jöt tek a szü le ik -
kel együtt, és a pe da gó gu sok is kép vi -
sel tet ték ma gu kat.

Az ol va sá si ver senyt há rom me gye,
Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád
könyv tá rai szer vez ték meg. A fel nõt tek

és a gyer me kek ré szé re is ké szült egy-
egy száz köny vet tar tal ma zó könyv lis -
ta, amely rõl le het vá lo gat ni a ver seny -
re. Min den könyv höz há rom el len õr zõ
kér dés tar to zik, az ezek re adott jó vá la -
szok kal iga zol ják a ver seny zõk, hogy
el ol vas ták a köny vet. A vá lasz adás
interneten és pa pír ala pon is tör tén het (a
la pok le tölt he tõk a ver seny hon lap já -
ról, vagy kér he tõk a könyv tár ban). Ter -
mé sze te sen nem kell mind a száz
könyv meg ol dá sát be kül de ni (bár nem
le he tet len), már egy könyv el ol va sá sá -
val és be kül dé sé vel is pon tot le het sze -
rez ni a te le pü lés nek. A te le pü lé sek nek
já ró ju tal mak mel lett há rom egyé ni dí -
jat is ki osz ta nak a leg töb bet ol va sók
kö zött.

A já ték jú li us 31-ig tart, még le het
ne vez ni! Ke res sék fel a könyv tá rat, ott
a ve tél ke dõ vel kap cso la tos bár mely
kér dés re vá laszt kap hat nak!

Mi ért ne Tiszaalpár le gyen a já ték
vé gén is az el sõ, a leg töb bet ol va só te -
le pü lés?

Egy há zi so rok
Ünnepeink:
Június1. Szent Jusztinusz vértanú
Június 2. Krisztus Szent Teste és
Vére/ Úrnapja
Június 5. Szent Bonifác püspök,vér-
tanú
Június 7. Jézus Szentséges Szíve-
Zárdatemplom búcsúja, a szentmisét
érsek úr celebrálta.
Június 8. Boldogságos Szûz Mária
szeplõtelen szíve
Június 11. Szent Barnabás apostol
Június 13. Páduai Szent Antal áldozó-
pap,egyháztanító
Június 15. Árpádházi Boldog Jolán
szerzetesnõ
Június 21. Gonzága Szent Alajos
szerzetes
Június 24. Keresztelõ Szent János
születése
Június 27. Szent László király
Június 29. Szent Péter és Szent Pál
apostolok

- Szentháromság vasárnapján (május
26.) volt az elsõáldozás a Jótanács
Anyja Templomban. A 4.osztályosok
közül az alábbi hittanosok voltak
részesei e szép
ünnepnek: Baranyi Tibor, Bársony
Katalin, Csernus Berta Kata, Demeter
Réka Krisztina, Herczeg Koppány
Tamás, Herédi-Szabó Dominik,
Juhász Katalin, Kelemen Dániel.
- Június 9-én Alpáron a 9:00-s,
Újfalun a 11:00-s szentmiséken tartot-
tuk a Te Deumot, a hittanosok
tanévzáró szentmiséjét. A szentmisék
után kapták meg tanítványaink a hit-
tan bizonyítványukat.
- E tanévhez tartozik még, hogy
április 7-én a Zárdatemplomban volt a
bérmálás. Az érsek atya az alábbi fiat-
aloknak szolgáltatta ki a nagykorúság
szentségét: Barcsa Gergõ, Bartók
Béla, Bársony József, Festõ-Hegedûs
István, Gyõri Krisztián, Király
Zoltán, Nagy Kata.
-  A nyár folyamán játéknapokat és
bicikli túrákat szervezünk a hit-
tanosok számára.
-  Júniusban hétköznapokon az esti
szentmisék végén a Jézus Szíve
litániát imádkozzuk.

Jú li us 1-én hét fõn a Sem mel we is nap al kal má ból az
egész ség ügy ben mun ka szü ne ti na pot tar ta nak, csak or -
vo si ügye let re szá mít hat nak a be te gek.

Ugyan csak ezen a na pon, a köz tiszt vi se lõk sem dol -
goz nak, ezért a pol gár mes te ri hi va tal ban is csak ügye le tet
tar ta nak.



6. ol dal                                                     2013. jú ni us

Hu szon öt éve sen cso da szép ké pe ket varr
Min den bi zon  nyal Il lés Re ná ta volt

a leg fi a ta labb a go be lin ki ál lí tás al ko -
tói kö zött. Az ugyan is a mai vi lá gunk -
ban nem an  nyi ra ter mé sze tes, hogy
egy hu szon öt éves lány ké zi mun káz -
zon. Az, hogy al ko tá sai mi lyen szín vo -
na lú ak, sem mi sem bi zo nyít ja job ban,
mint az, hogy a nor mál go be lin mû vek
kö zött a ki ál lí tás meg nyi tó ján részt ve -
võk az övét ta lál ták a leg szebb nek.

- Hob bi ként var rom a go be lint 18-
19 éves ko rom óta - mond ja Re ná ta. Az
édes anyám is ké szí tett ilyen ké pe ket, a
fõ is ko lai évek alatt sze rel me sed tem
be le. Egy sze rû, kön  nyû min tá val kezd -
tem, majd egy re bo nyo lul tab bak kö -
vet kez tek. Azt kell mon da ni, hogy a
Sza mos kö zi min ták a leg ne he zeb bek,
de egy ben a leg szeb bek is, és nem min -
den ki tud ja ki varr ni. Ma ga a nyo mat is
na gyon jó mi nõ sé gû. Egy na gyobb kép
ki var rá sa ne kem há rom hó na pig tart és
ak kor min den es te és hét vé gén, csak
ez zel fog lal ko zom. A tû go be lin sok kal
ap ró lé ko sabb, és azt ki varr ni még
hosszabb ide ig tart. Sze ren csé re a sze -
mem nem fá rad el, at tól füg get le nül,
hogy szem üve gem van, de ez bi zo nyá -
ra an nak kö szön he tõ, hogy még fi a tal
va gyok. 

- Szá mon tart ja azt, hogy men  nyi

ké pet ké szí tett már?

- Még so ha sem szá mol tam meg, de
olyan húsz ké pet már biz to san. 

- A ki ál lí tá son el hang zott, hogy ko -

ráb bi al ko tá sa it szak ér tõ zsû ri is ér té -

kel te már.

- Az el múlt két év ben már vet tem
részt Sza mos kö zi ké pek bõl ké szült ki -
ál lí tá son, ahol kü lön dí ja kat kap tam.
Ezek or szá gos ver se nyek vol tak, és
tény leg na gyon szép ké pe ket ál lí tot tak
ki. Az al ko tá so kat nem kö zön ség, ha -
nem szak mai zsû ri ér té kel te.

- Mik a táv la ti ter vei?

- To vább ra is sze ret nék go be lin nel
fog la koz ni, mert egy sze rû en imá dom.
Azok nak a gyö nyö rû ké pek nek, amit
ki kell varr ni, nem tu dok el len áll ni. A
ké pe i met be ke re tez te tem és fel te szem
õket a fal ra. Most már elég sok van, de
ar ra még nem gon dol tam, hogy ér té ke -
sít sem is õket. Nem is tu dom, hogy
men  nyit ér het nek. Sok szép go be lint
lát tam már, ame lyek száz ezer fo rint

nagy ság ren dû ek, de meg mon dom
õszin tén, hogy eh hez nem iga zán ér tek.
Per sze az ár függ a mé ret tõl, a mi nõ -
ség tõl és at tól is, hogy nor mál, vagy tû -
go be lin. 

- Mi kor ké szí ti a mû ve it?

- Ál ta lá ban es tén ként, ze ne hall ga -
tás köz ben. Szá mom ra az a lé nye ge a
go be lin nek, hogy olyan kor egy más vi -
lág ban va gyok. Tel je sen úgy ér zem
ma gam, mint egy re la xá ci ós gya kor lat -
ban. Sze ren csé re a csa lá dom is el fo -
gad ja, mert az anyu kám is varr.

Sz. T.

A go be lin ki ál lí tás al ko tói kö zül

ket tõ név vé let le nül ki ma radt: Gyõ ri

Lászlónéé és Buzder Jánosnéé.

Csi kós be mu ta tót tar tot tak
Kun szál lá son a Nye reg szem lén

Né hány hét tel ez elõtt nyolc os tor -
ral, Pe king ben ál lí tott fel új vi lág csú -
csot Bár sony Anett. A fi a tal és te het sé -
ges csi kós lány a Kun szál lá son tar tott
Nye reg szem le kö zön sé gét is el káp ráz -
tat ta be mu ta tó já val. A vi lág re kord mel -
lett Baranyi Já nos sal egy kö zös os tor -
be mu ta tót is tar tot tak, amely nek a ko -
re og rá fi á ját ki mon dot tan er re az al ka -
lom ra dol goz ták ki. Anett és Já nos rég -
óta dol goz nak együtt, ezért is tud nak

olyan pro duk ci ó kat be mu tat ni, ami a
bi za lom ról szól. E nél kül ugyan is ne -
he zen le het ne azt el kép zel ni, hogy egy -
más ar cá tól mind ös  sze né hány cen ti -
mé ter rel csa pó dik el az os to ron lé võ
su dár. Az iz gal ma kat a vég le te kig tud -
ják fo koz ni. A né zõk száj tát va fi gye lik
a pro duk ci ó ju kat, ami ren ge teg gya kor -
lás nak a kö vet kez mé nye. A Nye reg -
szem lén lé võ kö zön ség is nagy taps sal
ju tal maz ta a két fi a tal be mu ta tó ját.
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Már nem kö pü lé ses mód szerrel ké szül nek a tej ter mé kek 

Min den bi zon  nyal ke ve sen van nak

olya nok Ti sza al pá ron, akik nem is me -

rik Ola jos Sándorné tej ter mé ke it. Egy

ide je, mi ó ta az új pi ac meg nyílt, már

ott is árul ja te hén tú ró ját és kü lön le -

ges sajt ja it. 

- Tu laj don kép pen két év óta fog lal -
ko zom tej ter mé kek ké szí té sé vel -
mond ja Ma ri ka. Ko ráb ban már ké szít -
get tem tú rót és va jat, de ez utób bi ak -
kor még nem iga zán si ke rült, most vi -
szont már ki tud tam fej lesz te ni. Re -
cep tet sen ki tõl sem kap tam, az idõ sek
nem szí ve sen árul ják el. Per sze azt is
hoz zá kell ten ni, hogy az a ré gi ha gyo -
má nyos, kö pü lé ses mód szer már nem
mû kö dik. Mást kel lett ki ta lál ni, hogy
idõt ál ló le gyen és mi nõ ség ben is bio
ma rad has son a ter mék. A lé nyeg az,
hogy ne tar tal maz zon sem mi lyen ada -
lék anya got, csak ma gát a te jet száz
szá za lék ban, meg leg fel jebb sót. Hi va -
ta lo san te hát két éve csi ná lom.

- Men  nyi szar vas mar há val fog lal -

koz nak?

- Je len leg ki lenc fe jõs te he nünk
van, de nem mind egyi ket fej jük, mert
a lak tá ci ót meg kell tar ta ni. Gya kor la -
ti lag he tet fe jünk, ami bõl két száz li ter
tej ke let ke zik. Nem mind et dol goz zuk
fel, mert a PAX ott hon ba és más kony -
hák ra is köz ét kez te tés hez szál lí tunk
te jet és tú rót. Ép pen ezért na pi szin ten
vál to zik az, hogy men  nyi te jet tu dunk
fel dol goz ni. Na pon ta két szer fe jünk
reg gel öt és es te öt fél hat kö rül. 

- Az ál la tok ta kar má nyát sa ját föld -

jü kön ter me lik meg?

- Saj nos kis te rü le ten gaz dál ko -
dunk. Nincs an  nyi föl dünk, amen  nyi
ele gen dõ len ne az ál la tok ta kar má nyá -
nak az elõ ál lí tá sá hoz. Ép pen ezért bé -
re lünk is föl det a kör nyé ken. A ku ko ri -
cát és a szá las ta kar mányt is he lyi gaz -
dák tól szok tuk be sze rez ni, mert fon -
tos, hogy mi bõl lesz a tej.

- Mi tõl bio a tej?

- At tól, hogy tel je sen ha gyo má nyos
mó don van tart va az ál lat. Nem ri deg -
tar tás sal, mint a szürkemarhák, de nor -
mál tar tá si kö rül mé nyek kö zött. NEM
kap nak te je lõ tá pot, vagy mes ter sé ge -
sen er jesz tett ta kar mányt. Így má sabb
a tej mi nõ sé ge, az íze és más az il la ta.
A te he nek a ka mil la vi rág tól a vé re hul -
ló fecs ke fû ig min dent fel esz nek, sõt
még a csa lánt is. De ezt úgy, hogy le -
vág juk, meg fon  nyad és azu tán kap ják
meg. Így a sajt is bio, hi szen ma gas
hõ fo kon van pasz tõ röz ve a tej és csak
a só ben ne a tar tó sí tó szer. Ar ra is
ügye lünk, hogy si ma vákuumsót al kal -
maz zunk.

- Mit le het el mon da ni ar ról, ho -

gyan ké szül a sajt?

- A fû sze res saj to kat elõ ször for ral -
juk, majd vis  sza hût jük, és ol tó kul tú rá -
val ke zel jük. A má sik faj ta, a trap pis ta
jel le gû az csak pasz tõ röz ve van, nincs
for ral va, de vis  sza van hût ve és trap -
pis ta kul tú rá val van ke zel ve és hi de -
gen van saj tol va. A fû sze res saj to kat

for rón kell a for má ba ten ni és nyo mat -
ni. Ös  sze sen tíz faj ta saj tot ké szí tünk.
A kré mes hõkezeltek kö zött van na túr,
zöld hagy más, pet re zsely mes, fok -
hagy más, csí põs-fok hagy más, kö -
mény ma gos, va das, roz ma rin gos,
zöld kap ros, té len pe dig da rált füs tölt -
son kás, sa ját son ká ból.

- Csak csa lá di vál lal ko zás ban dol -

goz nak, vagy van kül sõ se gít sé gük is?

- Csak a csa lád. A fér jem az ál la to -
kat gon doz za, szál lít ja a te jet, én pe dig
a tej fel dol go zá sát vég zem, né ha a
gye re kek is be se gí te nek.

- Na gyon szak sze rû en be szélt a

mun ka fo lya mat ok ról, van ilyen jel le gû

vé ge zett sé ge?

- Nincs, tel je sen au to di dak ta mó -
don ta nul tam meg min dent. Több ször
pró bál koz tam az zal, hogy el vé gez zek
tej fel dol go zó tan fo lya mot, de saj nos
nem jött ös  sze kel lõ szá mú je lent ke zõ
és nem in dult a tan fo lyam.

- A he lyi véd jegy elõ se gí tet te, az ér -

té ke sí té sü ket?

- A mi ter mé ke ink tu laj don kép pen
már ad dig ra be fu tot tak, de na gyon
örü lünk a véd jegy nek, mert a fa lu be li -
ek na gyobb bi za lom mal vá sá rol nak
he lyi ter mé ket és így a véd jeg  gyel egy
mi nõ sé gi ta nú sít ványt is kap tunk. A
vá sár ló ink nagy ré szét a vár dom bon
ren de zett ün nep ség al kal má val sze rez -
tük, ami kor csak kós tol tat tunk, is mer -
tet tük a ter mé ke in ket. A vá sár ló ink kö -
re az óta is bõ vül és min den szom ba -
ton, ami kor a he lyi pi a con áru sí tok,
egy re több új ar cot lá tok. Na gyon
ügye lünk ar ra, hogy ne tö meg ter mé ket
ké szít sünk, ha nem in kább egye di dol -
go kat. So kan vár nak, hogy meg kap -
has sák azt a ter mé ket, amit sze ret nek.
Va la men  nyi re sze ret nénk az ál lat ál lo -
mányt bõ ví te ni, de csak an  nyi ra, hogy
to vább ra is csa lá di gaz da ság ma rad -
junk. Sok ked ves szót ka pok az em be -
rek tõl itt hon és a pi a con is, és re mé -
lem, hogy a ve võ ink a to váb bi ak ban is
elé ge det tek lesz nek a ter mé ke ink kel.
Min den ked ves vá sár lóm nak fi no -
mabb nál fi no mabb tú rós sü te mé nye -
ket, il let ve saj tok kal, vaj jal ké szí tett
éte le ket kí vá nok!

Sz.T.
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Az ott hon leg idõ sebb la kó ja 101 éves
Gon do zá si Köz pont leg idõ sebb la -

kó ját, Sza bó Jánosnét (Czinege Er zsé -
bet) kö szön töt ték szü le tés nap ja al kal -
má ból. Er zsi ke né ni jú ni us 7-én volt
101 éves. Ilyen ma gas kort még sen ki
sem ért meg az ott hon ban, mond ta Pa -
lás ti Vik tor in téz mény ve ze tõ, aki kö -
szön töt te a je len lé võ ket. Er zsi ke né ni
azt is meg él het te, hogy  hos  szú éle te
so rán két uno ká val, négy déd uno ká val
és egy ük uno ká val büsz kél ked het. Ott
volt az ün nep sé gen a csa lád tag okon az
in téz mény la kó in is dol go zó in kí vül Dr.
Taricska Ti bor al pol gár mes ter és Dr.
Púliuszné Sárdi Már is is, aki ko ráb ban
az in téz ményt ve zet te. Az ün nep ség al -
kal má ból a sok vi rág mel lett nem ma -
rad ha tott el a szü le tés na pi tor ta sem.
Igaz, nem 101 gyer tyát tet tek rá, de
gyer tyá ból volt ki rak va a 101-es szám. 

A 2002-es bõ ví tés után nyá ron új ra
meg szé pül a Gon do zá si Köz pont, mert
tel jes fes té sen esik át. To váb bi po zi tí -
vum az ott hon éle té ben, hogy ja nu ár el -
se jé tõl, fel adat fi nan szí ro zás alap ján
kap ják a mû kö dé si költ ség re az ál la mi

nor ma tí vát. Ép pen ezért eb ben az év -
ben  csak 56.310 fo rint a té rí té si dí ja az
ott hon la kó i nak. Ez nagy kön  nyebb ség
a fenn tar tó ön kor mány zat ré szé re is,
mert így nem kell je len tõ sen ki egé szí -
te ni az in téz mény mû kö dé si költ sé gét,
de ez a la kók nak is elõnyt je lent.

A gon do zá si köz pont hu szon öt fé rõ -

he lyes, és szin te min dig telt ház zal mû -
kö dik. Az el múlt idõ szak ta pasz ta la tai
sze rint egy re töb ben van nak olya nok,
akik sze ret nék igény be ven ni az in téz -
mény szol gál ta tá sát. Az ott hon nak je -
len leg csak tiszaalpári la kó ja van, de
más te le pü lé sek rõl is ér kez het nek
amen  nyi ben van üres hely.

Drá ga Dédipapa és Dédimama!
Há lá san kö szö nöm a sors nak,

hogy adott Ne kem Ti te ket és örü lök,
hogy Ve le tek ün ne pel het tem éle te tek
nagy ese mé nyét, az 55. há zas sá gi év -
for du ló to kat. Sze ret nék még na gyon-

na gyon sok bol dog hét vé gét, és még
sok-sok évet ná la tok töl te ni, min dig
azt vá rom, hogy me hes sek hoz zá tok,
mert na gyon sze ret lek mind ket tõ tö -
ket!

Lil la

Ez úton is sze re tet tel kö szön ti
Pin tér Mi hályt és Pin tér Mihálynét
55. há zas sá gi év for du ló juk al kal má -
ból, va la mint jó egész sé get és hos  szú,
bol dog há zas sá got kí ván nak Lá nya ik
és azok Csa lád jai!

Rend õr sé gi
Köz le mény

Tisz telt la kos ság!
Má jus hó nap ban az

aláb bi va gyon el le ni
bûn cse lek mény el kö -
ve té se mi att in dí tott el -
já rást a Kis kun fél egy -
há zi Rend õr ka pi tány ság:

2013. má jus 05.11:00 és má jus 06.
06:00 óra kö zöt ti idõ ben is me ret len el -
kö ve tõ egy Csong rá di úti kör zet ben
fek võ me zõ gaz da sá gi rak tár aj ta já ról a
la ka tot le fe szí tet te és on nan kü lön fé le
nö vény vé dõ vegy sze re ket va la mint
szer szám gé pe ket tu laj do ní tott el. A lo -
pás sal oko zott kár: 2.000.000 Ft, ron -
gá lá si kár: 20.000 Ft.

2013. má jus 25. és 2013. má jus 30.
kö zöt ti idõ ben is me ret len el kö ve tõ egy
kül te rü le ti me zõ gaz da sá gi föld te rü le -
ten ta lál ha tó, lá bon ál ló zöld ter ményt
le si ló zott és el tu laj do ní tott. A bûn cse -
lek mén  nyel oko zott kár kb.:
1.000.000,- ft.
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Gyu lán jár tunk a nyug dí jas klub bal
Jú ni us 1-jén - da col va az idõ já rás sal

- a Ká dár La jos Nyug dí jas Klub tag jai
ké nyel mes bus  szal el in dul tunk ré gen
ter ve zett utun kat meg va ló sí ta ni.

A für dõ vá ros Gyu la ter mé sze ti
szép sé ge, az ép pen ak kor nyí ló hárs fák
il la ta szin te el ká bí tott ben nün ket. Az
idõ já rás vé gül ke gyes volt hoz zánk,
nem esett az esõ, és a ter ve zett kis vo -
nat tal el tud tunk men ni egy ké nyel mes
vá ros né zés re. Utunk so rán sok tör té nel -
mi he lyet lát tunk, egyes vá ros ré szek
ne vei ma is õr zik a te le pí té sek em lé két.

1849-ben a vi lá go si fegy ver le té tel
után a hon véd se re gek tisz ti ka rát a gyu -
lai vár elõt ti té ren ad ták át az oszt rá -
kok nak, és in nen vit ték õket az ara di
vesz tõ hely re. Mély fú rás ok nyo mán
1959-ben ér té kes vegytartalmú ás vány -
vi zek tör tek fel. Ezek hasz no sí tá sá ra
ala kí tot ták ki a gyógy- és strand für dõt.
A vá rat 1962-ben res ta u rál ták. Gyu lán
szü le tett 1810-ben Er kel Fe renc, a ma -
gyar ope ra meg te rem tõ je. Utun kat
foly tat va, a Nép kert fe lé ha lad va az

Apor Vil mos té ren meg te kin tet tük Er -
kel Fe renc szü lõ há zát, ami 1970 óta
em lék mú ze um.

Él mény ben gaz dag vá ros né zés és a
ne ve ze tes vár után a kö zel ben ta lál ha tó
gyógy für dõ be ve ze tett utunk. Na gyon
jól érez tük ma gun kat a jó me leg víz -
ben. Saj nos az idõ gyor san el telt.

Kis sé fá rad tan, de él mé nyek ben

gaz da gon in dul tunk ha za. Utunk so rán
Nagygyörgy Sán dor bá csi elõ vet te a sa -
ját ma ga ké szí tett 12 hú ros ben dzsó ját,
és szólt az is mert nó ta ha zá ig. Egy
szép, kel le mes na pot hagy tunk ma gunk
után. Mi lyen jó is, hogy ilyen kez de mé -
nye zõ és tett re kész klub ve ze tõnk van.
Kö szön jük, Ma ri ka!

Tí már Béláné

Új ra ná lunk a ván dor ku pa
Má jus ban is mét meg ren dez ték a

nyug dí jas klu bok kö zött a kis tér sé gi te -
ke baj nok sá got. Idén is Kecs ke mét
adott ott hont a ren dez vény nek, ahol a
lel kes klub tag ok ré gi is me rõs ként kö -
szön töt ték egy mást. A ver se nyen részt
vet tek: Ballószög, Izsák, Kecs ke mét,
Vá ros föld és Tiszaalpár nyug dí ja sai. 

A be me le gí tés után kü lön pá lyán
gu rí tot tak a nõi, il let ve a fér fi csa pa tok.

A nõk egyé ni mód szer rel is gu rít -
hat tak - két ke zes tech ni ká val - a fér fi ak
ha gyo má nyos stí lus ban.

A jó han gu la tú ver se nyen a pon tok
ös  sze sí té se után nõi egyé ni ben  az Ár -
pád Fe je de lem Nyug dí jas Klub ból
Czimer Imréné má so dik  he lye zett lett,
míg a fér fi egyé ni ben Já rás bí ró Já nos
az el sõ he lyért já ró ok le ve let hoz hat ta
el. A fér fi csa pat (Szil ágyi Fe renc, Sza -
bó Já nos és Já rás bí ró Já nos) má so dik
he lyen zár ta a ver senyt. A nõi csa pat
(Czimer Imréné és Jám bor Ferencné )
el sõ he lye zést ér te el, ez zel idén is
Tiszaalpárra ke rült a ván dor ser leg.

A ver seny jó han gu la tát lát va, re -

mél jük jö võ re több részt ve võ vel  tu -
dunk je len len ni ezen az im már ha gyo -
má nyos nak szá mí tó sport ren dez vé -
nyen. 

Jámborné Ma ya

Lo vas fel vo nu lást
tar ta nak jú ni us 22-én

szom ba ton

A gyü le ke zõ 18 óra kor lesz a
lovaspályán. A lo vas-fo ga tos me -
net on nan in dul majd, és vé gig jár -
ja a te le pü lés na gyobb ut cá it. A
fel vo nu lás után min den ki süt het
sza lon nát, ho zott anyag ból. A vi -
dám han gu la tot ze ne szó is biz to -
sít ja. Min den ér dek lõ dõt sze re tet -
tel vár a lo vas egye sü let!

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik édesapám

Tógyer László

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, illetve
részvétet nyilvánítottak fájdal-
munkban együtt éreztek.

A gyászló család
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A kö zép me zõny ben vé gez tek a lab da rú gók
A me gyei II. osz tá lyú lab da rú gó

baj nok ság észa ki cso port já ban a kö -
zép me zõny ben fe jez te be a
2012/1013-as évet a fel nõtt csa pat.
Tény és va ló, hogy en nél le he tett vol -
na jobb he lye zést is el ér ni, de ne le -
gyünk elé ge det le nek. A még nem kö -
zölt ered mé nye ket Ma gyar At ti la
edzõ ér té kel te.

A Kis kun fél egy há zi Vas utast itt -
hon fo gad tuk. Úgy tûnt, hogy õk a té -
li idõ szak ban jól erõ sí tet tek, de ez a
ta va szi mér kõ zé sek fo lya mán nem
iga zo ló dott be, mert gyen ge szé ri át
fog tak ki. Ki fe je zet ten rossz mér kõ -
zé sen 1-0 arány ban nyer tünk. Saj nos
kö zé pen erõl tet tük a tá ma dá so kat, de
az el len fe lünk vé dõi jól tö mö rül tek.
Ke ve set ját szot tuk meg szé le ken a
lab dát. Ami kor hely ze tünk volt, ak -
kor pe dig a ka pus ba lõt tük a já ték -
szert.  Az el sõ fél idõ vé ge fe lé a Kiss
An dor ál tal szer zett ta lá lat tal si ke rült
nyer nünk. Egyik csa pat sem volt jó,
azt is mond hat nánk, hogy ki fe je zet -
ten él vez he tet len mér kõ zést lát tak a
né zõk. Sok min dent nem is le het
mon da ni er rõl a mér kõ zés rõl.
Tiszaalpár-Kiskunfélegyházi Vas utas
1-0 (1-0). Ifi: 9-1.

Ezt kö ve tõ en men tünk
Jakabszállásra. Ezen a ta lál ko zón már
az el sõ fél idõ ben ve zet het tünk vol na
akár öt gól lal is. Ren ge teg hely ze tet
ala kí tot tunk ki, a kö zép pá lyát egy ér -
tel mû en ural tunk, gyor san meg sze -
rez tük a lab dát, kön  nyen át tud tuk ját -
sza ni õket. A fél idõ ben mi ve zet tünk
Nagy-Gál Ró bert ta lá la tá val 1-0-ra. A
má so dik já ték rész ele jén kap tunk egy
ér de kes gólt. Több vé dõ kö zött el vit -
te a lab dát Káldi és be lõt te a hos  szú
sa rok ba. Ezt kö ve tõ en megint ki ma -
radt két hely ze tünk, majd egy ros  szul
fel ál lí tott sor fal után 2-1-re ala kult a
mér kõ zés ál lá sa, a Jakabszállás ja vá -
ra. Köz vet len utá na, két perc múl va
meg kap tuk a har ma dik gólt is, ami
után már nem volt ben ne a já té kunk -
ban az, hogy újabb ta lá la tot sze rez -
zünk. Nem ment a já ték, csak ível get -
tük a lab dát. Amit az el sõ fél idõ ben

ját szot tunk, az a má so dik fél idõ ben
már nyo mok ban sem volt fel fe dez he -
tõ két gó los hát rány után.
Jakabszállás-Tiszaalpár 3-1 (0-1). Ifi:
3-4.

A 27. for du ló ban Kecs ke mét re
utaz tunk, ahol a mûkertvárosi mû fü -
ves pá lyán ját szot tunk. Ar ra nem le -
het fog ni a ve re sé gün ket, hogy szo -
kat lan volt a pá lya. El len fe lünk a hu -
sza dik perc ben sze ren csés ti zen -
egyest ka pott. A ti zen ha to son be lül
Fá bi án Zsol ti ke zé re rá pör gött a lab -
da. A bün te tõt per sze ér té ke sí tet ték.
Két perc cel ké sõbb egy újabb vé del -
mi meg in gást kö ve tõ en, jo gos ki ál lí -
tás sal em ber elõny be ke rült a Kecs ke -
mét. Még az el sõ fél idõ ben meg kap -
tuk a má so dik gólt. A má so dik fél idõ -
ben ta lán el fá radt a Kecs ke mét, ne -
künk volt több le he tõ sé günk, de iga zi
nagy hely ze tet nem tud tunk ki ala kí ta -
ni, így ma radt az ered mény. Kecs ke -
mé ti LC-Tiszaalpár 2-0 (2-0). Ifi: 5-4.

A sport na punk al kal má ból a Bu -
gac csa pa tát fo gad tuk. Er re a mér kõ -
zés re is az volt a jel lem zõ, hogy sor ra
hagy tuk ki a hely ze te in ket. Az el sõ
fél idõ ben leg alább nyolc hely ze tünk
volt, de eb bõl csak egyet tud tunk ér -
té ke sí te ni. Egy ka pus hi bát ki hasz nál -
va si ke rült meg sze rez ni a ve ze tést

Hekkel Zsol ti fe je se ré vén. A má so -
dik fél idõ ben foly ta tó dott az, ami az
el sõ fél idõ ben, ki ma rad tak a hely ze -
te ink, a le he tõ sé ge ink. Azért ér de ke -
sen ala kul ha tott vol na a mér kõ zés, ha
ak kor a bu ga ci ak rúg tak vol na egy
gólt, mert el vét ve ugyan, de az el len -
fe lünk nek is akad tak le he tõ sé ge ik.
Sze ren csé re Ko vács Jósti ré vén a 79.
perc ben újabb gólt ér tünk el, és így
meg lett a gyõ ze lem. An  nyit azért el
kell mon da ni, hogy en  nyi hely zet tel,
ami ezen a mér kõ zé sen ne künk volt,
há rom-négy mér kõ zést is meg le he -
tett vol na nyer ni. Így utó lag az a lé -
nyeg, hogy gyõz tünk. Ezen a ta lál ko -
zón is az volt, ami Jakabszálláson, de
a Bu gac el len nem ját szot tunk jól,
csak hely ze te ink vol tak. A gyõ zel met
azon ban nem kell meg ma gya ráz ni.
Tiszaalpár-Bugac 2-0 (1-0). Ifi: 8-1.

A baj nok ság utol só mér kõ zé sét
Nyárlõrinc el len ját szot tuk ide gen -
ben. Min den kép pen gyõz nünk kel lett
ah hoz, hogy megõrízzük a he te dik
he lyün ket. A té len ugyan is azt a célt
 tûz tük ki, hogy a 5-7. he lyen vé gez -
zünk. A mér kõ zés nem in dult jól,
mert Nagy-Gál Ro bit még a ta lál ko zó
kez de te elõtt le kel lett cse rél ni, mert
meg sé rült. He lyet te a Ko vács Jósti lé -
pett a pá lyá ra, aki jól ját szott, tõ le  in -
dul tak  leg fõ kép pen  a tá ma dá sa ink.
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Sport nap fo ci mecsekkel

Az el múlt évi ju bi le u mi sport -
egye sü le ti ün nep ség hez ha son ló an
ez út tal is sport na pot ren de zett a lab -
da rú gó klub jú ni us el se jén. Azt nem
le het mon da ni, hogy nem volt ki hasz -
nál va a pá lya, mert ös  sze sen négy
mér kõ zést bo nyo lí tot tak le. Elõ ször a
ser dü lõk ját szot tak, dél elõtt tíz óra -
kor. Ke rek egy há zá val 2-2-es ered -
ményt ér tek el. Õket kö vet te az
Alpár-Újfalu öreg fi úk mér kõ zés.
Ezek a mér kõ zé sek min dig kü lön le -
ges cse me gé nek szá mí ta nak. Nem
volt ez zel más ként most sem, mert jó
han gu la tú ta lál ko zó ke re ke dett ki be -
lõ le. Kü lön ér de kes sé ge volt a ta lál -
ko zó nak, hogy a hat van éves Kacziba
Sán dor és har minc éves fia egy csa -
pat ban ját szott. Er re még nem volt
pél da a te le pü lé sen. A ta lál ko zót 4-3
arány ban az al pá ri ak nyer ték, és ez -
zel vis  sza vág tak a ta va lyi ve re sé gért.
En nek a mér kõ zés nek nem csak
presz tízs je len tõ sé ge volt, de az egye -

sü let sze re tett vol na egy olyan mér -
kõ zést is szer vez ni, ami re sok he lyi
ki lá to gat. Eb ben nem is té ved tek,
mert va ló ban so kan, több szá zan vol -
tak kí ván csi ak a ta lál ko zó ra. A sport -
nap nak az is volt a je len tõ sé ge, hogy
ki csit ki kap cso lód ja nak a te le pü lé sen
élõk. Kü lön bö zõ ve tél ke dõ ket is
szer vez tek szá muk ra. Volt kö tél hú -
zás, trak tor gu mi eme lés, de káz ga tás,
ti zen egyes rú gó és fekvenyomó ver -
seny. Az Egy perc és nyersz ve tél ke -
dõ re fõ leg di á kok je lent kez tek. Es te
tû zi já ték ban le he tett gyö nyör köd ni.
Éj fél kor az MC Hawer és Tek nõ lé -
pett a szín pad ra, akik vi szont nem
kel tet ték azt a be nyo mást, amit el le -
he tett vol na vár ni a du ó tól. Akad tak
olya nok, akik már az ele jén el men tek
ha za, mert nem vol tak kí ván csi ak ar -
ra, hogy az együt tes egyik tag ja ho -
gyan tán to rog a szín pa don. A kon cert
után haj na lig tar tott a disz kó.

A NEW YORK Nyelv is ko la
90 órás an gol és né met szin te in -
gye nes nyelv tan fo lya mo kat in -
dít Ti sza al pá ron.

Ha Ön ma gyar ál lam pol gár és
je len leg nem áll ta nu lói /hallgatói
jog vi szony ban és je len leg nem
vesz részt más ál la mi vagy EU
for rás ból tá mo ga tott kép zé sen, ak -
kor a tan fo lya mon va ló rész vé tel -
hez 95-98%-os tá mo ga tást nyújt
Ön nek a TÁMOP 2.1.2 Ide gen
nyel vi és in for ma ti kai kom pe ten -
ci ák fej lesz té se pro jekt.

www.tudasodajovod.hu

An gol (1-2-3. szint) kez dõ:
2013.07.01-tõl; hét fõ: 15.00-
18.30.;
Né met (1-2-3. szint) kez dõ:
2013.07.01-tõl; hét fõ: 15.00-
18.30.;

A tan fo lyam ok meg kez dé se elõt ti
7. na pon le zá rul a je lent ke zés.

New York Nyelv is ko la sze ge di
kép vi se le te: Mi ner va Bridge Kft.
Kap cso lat tar tó: Me zõ Zoltánné
Lõrincz Edit

06-30/639-4500 (hét köz nap 16
óra után és szom ba ton)

6724 Sze ged, Bá lint Sán dor u. 14.
(Pi a ris ta Gim ná zi um épü le te)

H-P: 10-18 

Tel: +36-30/478-5136
@: newyork.szeged@gmail.com

A 2. perc ben Kiss An dor har colt ki
egy ti zen egyest, saj nos azt ki hagy tuk.
Sze ren csé re ez nem szeg te ked vün ket
és Lász ló Zsolt ré vén ve ze tést sze rez -
tünk. Az el sõ fél idõ ben jól ját szot -
tunk, ment is a fo ci, de kap tunk egy
el ke rül he tõ gólt. Ké sõn jött ki Ma -
gyar Im re a ka pu já ból és üt kö zött az
el len fél já té ko sá val, ami nek a kö vet -
kez mé nye bün te tõ lett, és amit a
nyárlõrinciek ér té ke sí tet tek is. A szü -

net ben kény sze rû ség bõl cse rél tünk.
Ezt kö ve tõ en az egy pont meg tar tá sa
volt a cél. A má so dik fél idõ ben me -
zõny fö lény ben ját szott a Nyárlõrinc,
de iga zi nagy hely ze te ik nem vol ta.
Tá vol ról jól lõt tek, amit a ka pu sunk
min den al ka lom mal jól há rí tott. Sze -
ren csé re a leg fon to sabb idõ pont ban, a
90. perc ben Kulmannak si ke rült meg -
sze rez nie a ve ze tést. A küz de lem nek
meg lett az ered mé nye és nyer tünk.

Nyárlõrinc-Tiszaalpár 1-2 (1-1). If jú -
sá gi ered mény: 0-2. 

Me gye III. osz tály Észa ki cso port:
Kerekegyháza-Tiszaalpár II 1-2 (1-
2). Tiszaalpár II -Kunbaracs 2-3 (1-
2). Tiszaalpár II-Kunadacs 1-9 (1-5).
Hetényegyháza II-Tiszaalpár II 5-1
(2-1). Tiszaalpár II-Ballószögi KSK
0-2 (0-1)
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A Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal Tiszakécskei Járási

Hivatal  Munkaügyi Kirendeltsége

hamarosan

OKJ-s
ács-állványozó

képzést
tervez indítani a

TÁMOP 1.1.2 program keretében
tiszakécskei, tiszaalpári, lakiteleki,

tiszaugi, szentkirályi
regisztrált álláskeresõk számára

Képzés idõtartama:
2013.08.05. - 2014.05.05.

Elméleti oktatás helyszíne:
Tiszakécske vagy Lakitelek

Gyakorlati oktatás helyszíne:
Lakitelek

Jelentkezés feltételei:
- álláskeresõként történõ reg-

isztráció
- befejezett általános iskolai

tanulmányok

A felvételi tájékoztató, majd a
tesztírás és egyéni elbeszélgetés
tervezett idõpontja: 2013. július
22. 10:00 óra

További információ a képzés-
sel kapcsolatosan Lengyelné
Gulyás Edina ügyintézõtõl, vagy
Bodor Ágnes mentortól kérhetõ a
kirendeltségen. Jelentkezési
szándékát jelezheti személyesen,
vagy a lengyelnege@lab.hu,
illetve a bodora@lab.hu e-mail
címeken.

Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal

Tiszakécskei Járási Hivatal

Munkaügyi Kirendeltsége 

bacs-kiskun.munka.hu

6060 Tiszakécske, Béke u. 116.

Tel:76/540-079

Kirendeltségi mobil: 30/695-1371

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió mûsorait, hogy ne maradjon le
semmirõl, ami Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelentkezik

Tiszaalpári Tükör címû magazinunk.
A képviselõ-testületi üléseket mindig az ülések hetében szombaton, 12:30-tól
tekinthetik meg felvételrõl, az ismétlést pedig a következõ szombaton, szintén
12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további mûsorainkat is:

Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap elsõ pénteken 19:30-tól
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KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé -
lyek, Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö -
rû APEH- és TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel.
Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé -
nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést, így pon to san tud -
ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya gért
el me gyek.

Az IRO DA NYIT VA TAR Tá SA
hét fõ tõl szom ba tig 8 – 18 órá ig.

Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga -
dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem vá -
lasszon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet és nem
„tömeg-könyvelõirodát“ ke res.

éR DEK LÕD NI: 06/30/266-8536

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a

FORTUNA LOTTÓZÓ
ÁTKÖLTÖZÖTT

az Alkotmány u. 5. sz. alá
(a Tiszatáj vendéglõvel szemben).

A hagyományos lottójátékokon és sorsje-
gyeken kívül lehetõség van mobiltelefon
egyenlegének elektronikus feltöltésére is:
- T-Mobile
- Telenor
- Vodafone
- Tesco Mobile

Továbbá jegyek elõvételben válthatók a
Kecskeméti Repülõnapra, amely 2013.
augusztus 3-4-én kerül megrendezésre.

Minden kedves új és régi vásárlót szeretettel
várunk!

SPIRITuáLIS ÖNISMERETI KéPzéS INDuL
Az Új Világ már csak a SzERETETRE épülhet.
A ti feladatotok az, hogy megtaláljátok az utat!
Minden emberi élet, ÉRTÉK! Ezt az értéket újra meg kell találnotok, és ahhoz méltóan kell cselekednetek. Ehhez,
hogy ezt beépítsétek, tanulási. gyógyulási fázison kell keresztül mennetek. Fõcél a Békesség, a Szeretet megny-
ilvánulása, ami átformálja, átalakítja az ember jellemét és tudatát.    

A képzés tematikája: •    Emberi testfelépítése, megismerése
• Öngyógyító folyamatok beindítása, elsajátítása •    Relaxáció, meditáció 

A képzés során egymásra épülõ folyamatok, gyakorlatok szerint haladunk. A folyamatos részvétellel az elsajátítás
sikeressége garantált. Te is képes vagy rá, ha ezt megcsinálod.
Önmagatok érdekében kérlek benneteket, hogy találjátok meg a SZERETET kulcsát és tárjátok szélesre szívetek
kapuját! 

Áldás, Békesség, Szeretet legyen részetek, és ez kísérje léptetek!

Helyszín: Árpád Mûvelõdési Ház (Tiszaalpár, Dózsa György u. 2)

Idõpont: Június 20, 18:00 

A terem befogadó képessége miatt várom mihamarabbi jelentkezését. 

Tel. szám: 06 30/463-28-90

Várlak téged sok szeretettel: Czimer Imréné /Marika

Spirituális Oktató Mester, Gyógyterapeuta
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Régi,újfelületek
festése,mázolása,

tapétázása

Hõszigetelés, falfelület
színezése parkettacsiszolás

és – lakkozás

Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidõvel!

MÛANYAG NYÍLáSzáRÓK
FORGALMAzáSA éS

BESzERELéSE

Egyénre szabott ajánlatokkal

várja Balla Zsolt szobafestõ mester

Tel.: 30/362-4971
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ApRóK

Tiszaalpáron különféle bútorok (ülõgarnitúra, szekrénysor,
étkezõ, fagyasztó szekrény stb.) kedvezõ áron eladó. Érd.:
06/30/482-4763

Szõlõprés darálóval eladó. Irányár 12.000.- Ft. Érd.:
06/76/424-354

Az Eperke Napközi keres gondozói állásra fõzni jól tudó,
középkorú, gyermekszeretõ hölgyet. Jelentkezni: személye-
sen Tiszaalpár, Alkotmány u. 18.

Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. szám alatt. Érd.: a
Táncsics u. 17-ben vagy 06/70/324-2211

Bálás kazán 5-ös lemezbõl megkímélt állapotban eladó. 200
m2-es lakásig. Érd.: 06/20/492-0889

Tiszaalpár, Liszt Ferenc u. 1. sz. alatt lévõ 98 m2
alapterületû három szoba összkomfortos családi ház pincév-
el eladó. Fûtése vegyes tüzelésû vagy gáz kazánnal. Kerttel,
melléképülettel, garázzsal és szerelõaknával. Érd.: 06-30-
353-4320

Akiket nagyon vártunk: Rigó-Sinkó Joachim
István (anyja neve: Sinkó Veronika, Lovas Benjamin
(Verkes Andrea), Kelemen Benjamin (Mészáros
Tímea), Gál Hanna Piroska (Farkas Piroska), Gémes
Noel (Fekete Zsanett).
Akik há zas sá got kö töttek: Nagy Ti bor és Bali Sza -
bi na, Karsai Jó zsef és Andrejkovics Ro zá lia.
Akiket elveszítettünk: Né meth Já nos (1963), Var ga
Be ne dek (1942), Bódi Gyu la Ist ván (1929), Ignácz
Jánosné (1936), Tógyer Lász ló Zsig mond (1928),
Nagy Ilo na (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.

Kí ná la tunk ból:
ház tar tá si mû anyag áru, il lat szer, élel mi szer,
üveg áru, pa pír, já ték,  bi zsu, sok ap ró ság.

Fo lya ma to san meg úju ló,
sze zo ná lis áru kész let tel vár juk

ked ves vá sár ló in kat.
Üz LE TÜNK NYIT VA TAR Tá SA:

hét fõ tõl-pén te kig: 8.00-12.00 13.00-17.00 órá ig,
szom ba ton: 8.00-12.00 órá ig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mo bil: 06-20/4789-008

ERzSéBET uTALVáNY
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!


