
Al ko tó tá bor két év ti ze des múlt tal

Bi zony ta lan volt az, hogy si ke rül-
e meg ren dez ni a hu sza dik, ju bi le u mi
al ko tó tá bort. Sze ren csé re min den
aka dály el há rult, így ha más he lyen is,
de meg va ló sult a tá bor. 

A ko ráb bi meg szo kott he lyet, az
ál ta lá nos is ko lát, nem ja va sol ta a tan -
ke rü let. Ép pen ezért más hely színt
kel lett ta lál ni ar ra, ahol a tá bor la kók
lak hat nak és al kot hat nak. Si ke rült is
meg ta lál ni mind a két he lyet. Az óvo -
dá ban alud tak, a Ká dár La jos Kö zös -
sé gi Ház ban pe dig dol goz tak a tá bor -
la kók. A ha gyo má nyok nak meg fe le -

lõ en ez út tal is szép szá mú al ko tót hí -
vott meg az ön kor mány zat. Több sé -
gük a Bu da fo ki Mé szá ros Lász ló
Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let és a Kis -
kun fél egy há zi Hol ló Lász ló Kép zõ -
mû vé sze ti Kör tag ja, de Kecs ke mét -
rõl is vol tak al ko tók. A tíz nap alatt
szám ta lan ké pet ké szí tet tek a Holt-Ti -
szá ról, ré gi há zak ról, tá jak ról, amit ki -
ál lí tás ke re té ben, a mû ve lõ dé si ház
ga lé ria ter mé ben mu tat tak meg a hely -
bé li ek nek. A meg je len te ket Biczók
Mi hály nyu gal ma zott jegy zõ kö szön -
töt te, aki el mond ta, hogy ne he zen in -

dult a tá bor, et tõl füg get le nül si ke res
és ered mé nyes volt. Eb ben na gyon
so kan se gí tet tek. Dr. Vancsura Ist ván
pol gár mes ter meg erõ sí tet te, hogy az
al ko tók nagy lel ke se dés sel dol goz tak.
A tiszaalpári táj szép sé ge meg ra gad ja
az al ko tó kat, amit meg örö kí te nek al -
ko tá sa ik ban. Ez zel el vi szik a te le pü -
lés jó hí rét is. Azok nak a mun ká ját,
akik so kat tet tek azért, hogy a tá bor a
ha gyo má nyok nak meg fe le lõ szín vo -
na lon mû köd jön, az al ko tók egy-egy
kép pel kö szön ték meg.

(Folytatása2.oldalon.)
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Folytatásazelsõoldalról.

Egy má sik ki ál lí tás is nyílt a kö vet -
ke zõ na pon, ami re meg hív ták a ko ráb bi
tá bo rok la kó it is. Eb ben az el múlt húsz
év "ter mé se it" lát hat ták az ér dek lõ dõk.
Azo kat a ké pe ket, ame lye ket az ön kor -
mány zat ka pott az el múlt két év ti zed
alatt azok tól az al ko tók tól, akik részt
vet tek a Tiszaalpári Al ko tó tá bor ban. A
mû ve lõ dé si ház nagy ter mé be száz nál
több al ko tást, fest mé nye ket és szob ro -
kat ál lí tot tak ki. A húsz év alatt több
mint ki lenc ve nen vet tek részt a tá bor
mun ká já ban - mond ta Biczók Mi hály, a

tá bor szer ve zõ je. Ez alatt az idõ alatt kö -
zel öt ezer al ko tás ké szült. Ér kez tek ven -
dé gek Szer bi á ból, Dá ni á ból és Auszt ri á -
ból is. Volt olyan, aki csak egy szer, de
olyan is akadt, aki szin te mind egyik tá -
bor ban ott volt. Saj ná la tos mó don ti zen -
ket ten már nem ér het ték meg a ju bi le u -
mi ki ál lí tást. Köz tük van Bo dor Fe renc
is, aki még pol gár mes ter ré vá lasz tá sa
elõtt szer ve zõ je és irá nyí tó ja volt az el -
sõ tá bo rok nak. Rá juk úgy em lé kez tek,
hogy a ki ál lí tott ké pe ik elõtt mé csest
gyúj tot tak meg. Az al ko tók ne vé ben
Terescsényi Ka ta lin em lé ke zett az el -

múlt idõ szak ra és azok ra az al ko tók ra,
akik meg ha tá ro zó te vé keny sé get foly -
tat tak a tá bor ban.

Dr. Vancsura Ist ván pol gár mes ter
ab ban lát ta a tá bor je len tõ sé gét, hogy
na gyon sok al ko tás szü le tett, ame lyek a
te le pü lés egy-egy ré szét örö kí tet ték
meg. Mint mond ta, ez a húsz év sok
min den re kö te lez. El sõ sor ban ar ra, hogy
nem sza bad ab ba hagy ni a tá bort, ha nem
foly tat ni kell. Vis  sza vár ják azo kat, akik
ré gebb óta Tiszaalpárra jár nak, de fi a ta -
lok ér ke zé se is szá mí ta nak. Saj ná la tát
fe jez te ki, hogy évek óta nem tud ták azt
el ér ni, hogy he lyi mû vé szek, fi a ta lok és
gye re kek is részt ve gye nek a tá bor éle -
té ben, pe dig van nak a te le pü lé sen olyan
al ko tók, akik nek mun ká i ból már nyílt
ki ál lí tás. Ígé re tet tett ar ra, hogy a kö vet -
ke zõ évek ben is meg ren de zik az al ko tó
tá bort. 

A szak mai mun kát Neuberger Ist ván
ér té kel te. Mint mond ta, az el múlt húsz
év alatt a te le pü lés so kat vál to zott, de a
nyá ri al ko tó tá bor meg ren de zés ben
szik la szi lárd ma radt. Kö szö ne tet mon -
dott mind azok nak, akik se gít sé get nyúj -
tot tak ab ban, hogy két év ti ze den ke resz -
tül tud tak al kot ni. So kuk szá má ra az al -
pá ri tá bo rok egy faj ta mû vé sze ti Ká na -
ánt je len tet tek. Re mé nyét fe jez te ki,
hogy az el kö vet ke zen dõ évek ben is így
lesz.
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FELHÍVÁS
Az idei évben immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre településünkön az Országos Kosárfonó
Találkozó. Ebben az évben rendhagyó módon, önálló rendezvényként kerül lebonyolításra az esemény, mely egyben
remek alkalom arra, hogy a Helyi Termelõk széles körben mutathassák be az általuk termelt, készített, feldolgozott
termékeket, legyen az zöldség, gyümölcs, tejtermék, vagy olyan alapanyag, melyet helyben termelnek és dolgoznak
fel.
A rendezvény megnevezése: III. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi Termék bemutató.
Idõpontja: 2013. szeptember 14-15.
Helyszín: Termelõi Piac, Tiszaalpár

Kérjük Önt mint Helyi Védjegyszerzõdöttet, Helyi Védjegytulajdonost, Helyi Termelõt, hogy járuljon hozzá a ren-
dezvény színvonalas lebonyolításához azzal, hogy termékét, termékeit bemutatja a szeptember 14-én szombaton 13
órától megnyitásra kerülõ kosárfonó kiállításon, vásáron és kosárfonó bemutatón. Bízunk benne, hogy ily módon
Tiszaalpár Helyi Termelõi az ország minden részébõl idelátogató kosárfonóknak, valamint vendégeknek köszön-
hetõen még ismertebbek és elismertebbek lesznek.

Amennyiben részt kíván venni az rendezvényen, szándékát szeptember 09-ig jelezze Kerekes Andrásnál a
06/70-3141-988-as, vagy Kanalas Jánosnál a 06/76424-497 telefonszámon, ahol részletes felvilágosítást is
kaphat.
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2013. jú li us 15-én reg gel in dult út já -
ra a 13. nyá ri tá bor ban részt ve võk csa -
pa ta a Zse lic be, pon to san a Bükkösdi If -
jú sá gi tá bor ba, hogy fel fe dez zük a Dél-
Du nán túl ter mé sze ti kin cse it és tör té nel -
mi ne ve ze tes sé ge it. Prog ra munk a "Zse -
li ci por tyá zás" cí met vi sel te, mely utal a
kör nyék tör té nel mi ese mé nye i re: a tö -
rök kor ra és a ku ruc vi lág ra, és ar ra,
hogy cé lunk volt meg is mer tet ni a kör -
nyék ha gyo má nya it, tör té nel mi ne ve ze -
tes sé ge it a tá bo ro zó di á kok kal. 

A na pi prog ra mo kat úgy ál lí tot tuk
ös  sze, hogy min den nap egy-egy tör té -
nel mi vagy ter mé sze ti kin cset, il let ve a
ha gyo mány õr zés szem pont já ból je len -
tõs ne ve ze tes sé get lá to gat tunk meg,
szak ve ze tést is igény be vet tünk, ahol er -
re mó dunk nyílt. 

Ezen prog ra mok ke re tén be lül te kin -
tet tük meg a Grábóci szerb or to dox
temp lo mot és te me tõt, Abaligeten a bar -
lan got, a De ne vér mú ze u mot és a Hely -
tör té ne ti ki ál lí tást, a bükkösdi
Ökoparkot, a szi get vá ri Török-Magyar
Ba rát ság par kot, az ibafai Pi pa mú ze u -
mot, a sik ló si vá rat, az orfûi Ke men cés
ud vart és a Ma lom mú ze u mot, a
máriagyûdi kegy temp lo mot, Pé csen Gá -
zi Kászim pa sa dzsá mi ját, a szé kes egy -
há zat, a bá nyá sza ti ki ál lí tást. A tv-to -
rony ban 75 mé ter ma gas ból gyö nyör -
köd tünk a táj szép sé gé ben. Al ma mel lé -
ken kis vas utaz tunk a Zse lic lan kái kö -
zött.

Min den nap, a Zse li ci por tyá zás ré -
sze ként, egy-egy fel ada tot kap tak a gye -
re kek, me lyet önál ló an, vagy csa pat ban
kel lett meg ol da ni uk. A si ke res mun ká ért
egy ken dõt kap tak, mely re egy be tû ke -

rült min den for du ló után. A tá bor vé gén
a "ZSE LIC" fel irat raj zo ló dott ki min -
den ken dõn. El sõ fel adat ként min den
szo bá nak egy logót kel lett ké szí te ni,
me lyek a la kók tu laj don sá ga it je le ní tet -
tek meg rajz ban. Má so dik pró ba té tel -
ként cí mert kel lett ké szí te ni, me lyen a
sa ját jel lem zõ tu laj don sá ga it, hob bi ja it
kel lett meg je le ní te ni a gye re kek nek.
Har ma dik fel adat ként tö rök-ma gyar ve -
tél ke dõ vár ta a tá bo ro zó kat, ahol to tót
kel lett meg ol da ni uk, puzzlet ki rak ni uk
és egy has tán cot be mu tat ni uk, rend ha -
gyó mó don a fi úk nak.  Ne gye dik pró ba -
té tel volt az aka dály ver seny, me lyen
ügyes sé gi fel adat, célbadobás, ka pu ra
rú gás, ci rill be tûs tit kos írás meg fej té se
és me mó ria já ték vár ta a ta nu ló kat. A
ver seny ré sze ként malommakettet kel -
lett ké szí te ni ter mé sze tes anya gok ból.
Cso dá la to san öt le tes al ko tá sok szü let -
tek. Az ötö dik pró ba té tel az idõ kap szu la
el ké szí té se volt, mely ben a tá bor meg -
ha tá ro zó em lé ke it ír ták le, vagy raj zol -
ták le az utó kor nak a tá bo ro zók. Egész
hé ten át kér dé sek re le he tett vá la szol ni a
ta nu lók nak, me lyet egy, a tá bor ele jén
ka pott ál ta lunk ké szí tett prog ram fü zet -
ben ta lál tak meg. Aki min den kér dés re
he lye sen vá la szolt, zsák ba macs kát húz -
ha tott a tá bor zá rón. 

A fel ada to kon kí vül még gya log tú rá -
kat, éj sza kai tú rá kat szer vez tünk, für -
döt tünk az orfûi Aquparkban, dél utá ni
hor gá sza tot szer vez tünk az ér dek lõ dõk -
nek, és éj sza kai csil lag ke re sé sen is részt
vet tünk. Maróti Pa li bá csi irá nyí tá sá val
és ak tív rész vé te lé vel bog rács ban fõz -
tünk tar ho nyát, pap ri kás krump lit, sü töt -
tünk lán gost. Utol só es te búcsúdiszkót

ren dez tek a gye re kek. Pa li bá csi egész
hé ten cu kor kát osz to ga tott, amit azok
kap tak meg, akik a fel tett kér dé sek re he -
lye sen vá la szol tak.

A tá bor zá rón "LEG" cím mel el lá tott
ok le ve let ka pott min den tá bo ro zó, és tá -
bo ri emb lé má val dí szí tett pó lót. Az 5.
éve tá bo ro zó Papp Dó ra és Maróti Pál,
va la mint a 10. éve tá bo ro zó Tóthné
Mátyus Mó ni ka és Tóth Lász ló kö töt te a
tá bo ri ván dor bot ra a 13. sza la got. Az el -
sõ tá bo ro zók pe dig a ván dor bot tal
fényképezkedve örö kí tet ték meg el sõ
tá bo ri él mé nyü ket. 

A tá bor zá rá sa ként szep tem ber ben
tá bor zá ró par ti ke re té ben ve tí tést ren de -
zünk a tá bor ban ké szült fény ké pek bõl
és vi de ók ból a ta nu lók és a szü lõk rész -
vé te lé vel.

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet a
tá mo ga tók nak, akik ön zet len se gít sé -
gük kel fe lejt he tet len él mé nyek hez jut -
tat ták di ák ja in kat. Kö szö net il le ti az
anya gi tá mo ga tá sért a Pejtsik Lász ló
Ala pít ványt, Ti sza al pár Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lát
és kép vi se lõ tes tü le tét. Kö szö net min den
ked ves szü lõ nek a pap ri ka, a din  nye, a
krump li, a kol bász és a sza lá mi - fel -
aján lá sért, a fi nom ka lá csért és sü te mé -
nyért. Kö szö net a se gí tõ kol lé gá im nak:
Tóthné Mátyus Monikának, Maróti Pál -
nak és Tóth Lász ló nak. 

A vis  sza jel zé sek azt mu tat ják, hogy
min dig sok-sok is me ret tel és él mény -
 nyel gaz da god va tér nek ha za ta nu ló ink.
Re mél jük, hogy e prog ra mok ban gaz -
dag és élménydús nyá ri prog ra mot a to -
váb bi ak ban is tud juk majd foly tat ni.

BondárEnikõtáborszervezõ

Nyá ri tá bor, zse li ci por tyá zás
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Au gusz tus 26-28-ig de. 9-11 órá ig
Fecs ke tá bor ba vár juk a le en dõ 1. osz -
tá lyo so kat. Min den 1. osz tá lyos ta nít -
vá nyunk név re szó ló meg hí vót kap a
ta ní tó né nik tõl. Az el sõ osz tá lyos osz -
tály fõ nö kök: Bár sony Andrásné és
Ivicz Lázárné. Cso port bon tás sal ta -
nul nak az el sõ sök, így a har ma dik ta -
ní tó né ni Lucza Re gi na.

Au gusz tus 31 - én szom ba ton dél -
után 5 óra kor tart juk tan év nyi tó ün -
nep sé gün ket.

Szep tem ber 2-án kez dõ dik a ta ní -
tás. Az el sõ és ötö dik osz tá lyo sok nak
már az el sõ nap dél után ján szü lõi ér -
te kez le tet tar tunk.

Ja ví tó vizs gák idõ pont ja: 2013. au -
gusz tus 28. 8 óra.

Ta nu ló ink nak az elõ ze tes fel mé rés
alap ján biz to sít juk al só és fel sõ ta go -
za ton a nap kö zi ott ho ni, ta nu ló szo bai
el lá tást. A tan év nyi tó ün nep ség után
csak azok nak kell je lent kez ni az is ko -
la tit kár nál, akik az elõ ze tes be irat ko -
zá su kat vissza von ják, il let ve újon nan
be irat ko zók. 

A tan könyv osz tás az elõ zõ évek tõl
el té rõ en ala kul. A szü lõk elõ ze te sen
csek ken fi ze tik ki a tan köny ve ket.
Min den el sõ osz tá lyos gyer mek nek
in gye nes a tan könyv. A töb bi ta nu ló
név re szó ló an kap ja meg az is ko lánk -
ban a tan köny ve ket a hir de tõ táb lán
jel zett idõ pont ban, a tan év kez dés
elõt ti hé ten. A tan könyv vel kap cso la -
tos prob lé mák kal a to váb bi ak ban
Dömötörné Tar Mar git is ko lai tan -
könyv fe le lõs höz for dul hat nak.

A ta ná ri kar a pá lyá za tok be ér ke -

zé se, el bí rá lá sa után tör té ne lem, in -
for ma ti ka, né met nyelv sza kos ta nár -
ral bõ vül. A köz ne ve lé si tör vény ben
fog lal tak sze rint (a ta nu ló lét szám
alapján/) az in téz mény ve ze té sé ben
is mét két in téz mény ve ze tõ he lyet tes
lesz a 2013/2014-es tan év tõl.

Tö rek szünk az is ko la biz ton sá go -
sab bá té te lé re. Mind ez a gye re kek ér -
de ké ben tör té nik. Eb ben az év ben
szü lõi tá mo ga tás sal sze ret nénk ki épí -
te ni a ka me ra rend szert. Nap köz ben 8
órá tól a ka pu kat zár va tart juk. Ami kor
a ta nu lók be lép nek reg gel a ka pun, a
szü lõk jo go san vár ják el az is ko lá tól,
hogy a ta nu lók ne lóg ja nak az órák ról,
az is ko la fa la in be lül ma rad ja nak biz -
ton ság ban. Ugyan ak kor ide gen sze -
mé lyek sem kó bo rol hat nak nap köz -
ben az in téz mény te rü le tén. A pe da gó -
gu sok kal he ten te fo ga dó órá kon ta lál -
koz hat nak a szü lõk, va la mint más elõ -
re jel zett idõ pont ban is fo gad juk a
szü lõ ket. A szü lõk a ka pun kí vül vár -
hat ják meg gyer me ke i ket a ta ní tá si
órák, fog lal ko zá sok után. Ezért szük -
sé ges, hogy a szü lõk pon to san kö ves -
sék gyer me kük el fog lalt sá ga it a tá jé -
koz ta tó fü ze ten ke resz tül. Az is ko la -
tit kár is fo gad ja a szü lõk te le fon hí vá -
sát, igyek szik se gít sé get, in for má ci ót
ad ni.

A dél utá ni fog lal ko zá so kon a szep -
tem be ri fel mé rés alap ján a gye re kek -
nek biz to sít juk a sza bad idõ hasz nos
el töl té sét szak kö rök, sport kö rök, ze -
ne ok ta tás, tánc ok ta tás stb. ke re té ben.
A dél utá ni órák ban fel zár kóz ta tás sal
se gít jük a ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ

ta nu ló kat, ugyan ak kor na gyobb te ret
sze ret nénk ad ni a te het ség gon do zás -
nak. A sa já tos ne ve lé sû ta nu lók kal pe -
dig Tallóné Far kas Krisz ti na gyógy pe -
da gó gus fog lal ko zik.

Nyá ri mun kák az
is ko lá ban

Nem csak az is ko la kül sõ fel újí tá -
sá ra van szük ség, ha nem a bel sõ fel -
újí tá sok ra is. Nagy anya gi se gít sé get
ka pott az is ko la a Ti sza kécs kei Tan ke -
rü let tõl a bel sõ mun ká la tok ra. Fel újí -
tot tuk a ta ná ri szo bát, amely már év ti -
ze dek óta nem volt ki fest ve, a par ket -
tá ja na gyon el ha nya golt ál la pot ban
volt. Né hány tan ter met ki fes tet tünk,
par ket tát csi szol tunk, lak koz tunk fel.
Mo so ga tó kat, kéz mo sót, me le gí tõ
boj lert vet tünk, sze rel tünk fel. Bej ára -
to kat ja ví tot tunk, ta po só val lát tunk el.
Füg gö nyö ket, szek ré nye ket vet tünk.
A már rossz ál la pot ban lé võ mel lék -
he lyi sé ge ket is rész ben fel újí tot tuk. A
fo lyo só szek ré nye it, asz ta lo kat, szé -
ke ket újí tot tunk fel. A kar ban tar tó ink,
ta ka rí tó ink ke ze alatt egy re job ban
szé pül tek a ter mek. Egész nyá ron
szor gos ke zek dol goz tak azon, hogy a
tan év kez dés hez biz to sít suk a kor sze -
rûbb fel té te le ket.       GyõriIstvánné

Tan év nyi to ga tó

Ked ves Tün dér ró zsa ovi sok!
A tiszaalpári Ka land farm sze re tet tel meg hív Ti te ket és Szü le i te -

ket 2013. au gusz tus 18-i ren dez vé nyé re. A rész le tes prog ra mot meg -
ta lál já tok a pla ká to kon, a facebook-on, a rek lá mok ban, a szó ró la pon és
a weboldalon: www.kalandfarm.hu, ame lyek kö zött sze re pel: lufihaj-
togatás, bo hóc mû sor, fel lép töb bek kö zött a Nap ra for gó Me se szín pad,
a Bó bi ta Me se ze ne kar.

A be lé pés ré sze tek re in gye nes, kí sé rõ tök nek 500.- Ft.
Vá runk sze re tet tel min den óvo dást.

Arendezõk

A Tün dér ró zsa
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da

pályázatothirdet

2fõrészére

pe da gó gi ai as  szisz tens
mun ka kör be töl té sé re.
A pá lyá zat ról bõ vebb

tá jé koz ta tó a
„kozigallas.gov.hu"

köz szol gá la ti ál lás por tá lon
ol vas ha tó. 

Az in téz mény ve ze tõi pá lyá zat
si ke re sen le zá rult, így 2013. au -
gusz tus 16-tól öt év re Gyõ ri
Istvánnét ne vez ték ki az Ár pád Fe -
je de lem Ál ta lá nos Is ko la élé re. A
ki ne ve zé sét au gusz tus 21-én ün nep -
ség ke re té ben ve he ti át Bu da pes ten
a Szép mû vé sze ti Mú ze um ban.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye adott
he lyet az idei Vá ros- és Fa lu vé dõk Szö -
vet sé ge 32. Or szá gos Ta lál ko zó já nak.

Nem vé let le nül ne vez te el Mó ricz
Zsig mond Tün dér me zõ nek e tá jat. Én er -
re még so ha nem jár tam, va la hogy ez a táj
ki ma radt az éle tem bõl. Csak ámul tam-bá -
mul tam a cso dá la tos szép vi dé ken. 

Az elõ adá sok, a szek ci ók meg tar tá sá -
ra, ve ze té sé re ki vá ló szak em be re ket si -
ke rült meg nyer nie Rá day Mi hály úr nak.
Nem kön  nyû ci vil szer ve ze te ket úgy
élet ben tar ta ni, hogy alig-alig van pénz,
de ez még is si ke rült. Sok hasz nos ta ná -
csot kap tunk, amit itt hely ben is hasz no -
sít ha tunk olyan lel kes ve ze tõ vel, mint a
Podmaniczky-díjas Vaj da Már ta, aki dr.

Halászné Ani kó val össze fog va sok kö zös
meg moz du lást szer vez a fa lu idõ sebb és
if jabb tag jai szá má ra egy aránt.

Jó volt lát ni a sok is me rõs, lel kes ar -
cot. Ezek a ta lál ko zá sok al kal mat ad nak
ar ra, hogy meg is mer hes sük a más he lye -
ken már be vált jó gya kor la to kat. A jó
pél da ra ga dós - mond ja a ma gyar köz -
mon dás. A tisz ta ud va rok, az ut cai vi rá -
gos por ták a ke vés bé tisz ta szom szé do -
kat is ser kent he tik a szem lé let vál tás ra.

A fi a ta lok, a nyug dí jas klu bok, a lo -
vas, a mo to ros, a sport szer ve ze tek ösz -
 sze jö ve te lei a szó rá ko zá sok kö ze pet te is
tá gít hat ják lá tó kö rü ket, igaz ba rát sá gok
szö võd het nek, bel sõ ér té ke ket fej leszt -
het nek, ami bõl az tán ezek a ba rá ti kö zös -

sé gek részt ve het nek a fa lunk szé pí té sé -
ben. A szek ci ók mel lett ju tott idõ a kör -
nyék meg is me ré sé re. Rá cso dál koz hat -
tunk az épí tett és ter mé sze ti ér té kek re,
ame lyek meg ra ga dó an szé pek vol tak. A
ren de zõk a ta lál ko zó nak a "Ho mok ba
szõtt vá ros" ne vet ad ták. Ez a mot tó azt
jut tat ta eszem be, hogy szõ jük mi is ál ma -
in kat, vá gya in kat, de ne csak ál mok ban,
ha nem tet tek ben is.

A fa lu ap ra já nak, idõ sebb je i nek, min -
den ki nek kí vá nom, hogy le gyen a mi fa -
lunk a "Ho mok ba szõtt fa lu". Te gyük
még szeb bé, job bá ezt az örök lött szép sé -
get a Ti sza mel lett! Le gyen éle tünk mo -
tor ja "a le he tõ sé gek be ve tett hit és bá tor -
ság, hogy azo kat va ló ra vált suk" (Jane
Adams).

SzederkényiZoltánnéCeninéni

Tün dér me zõ cso dá la tos vi lá ga

Fel hí vás
Pszi chi át ri ai sze rek vi sel ke dé si prob lé mák ra? Ha gyer me ke "ta nu lá si prob lé má ra" vagy "vi sel ke dé si rend el le nes ség"

mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy ér zi, hogy a gyer mek ál la po ta sem mit sem vál to zott vagy ros  szab bo dott emi att,
ke res se az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány tól in gye nes tá jé koz ta tó ki ad vány is
kér he tõ a hiperaktivitás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182. Te le fon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

Az együttmozgás örömét mutatták meg

Elõ ször a hang fa la kat, majd a le mez -
ját szót pa kol ták ki, majd egy szer csak
meg szó lalt a ze ne. Fi a ta lok és idõ seb -
bek el kezd tek tán col ni.

Vil lám csõ dü le tet ke let ke zett jú li us
23-án es te hét óra kor a köz pont ban lé võ
élel mi szer üz let elõt ti par ko ló ban. Gye -
re kek és fel nõt tek vet ték bir tok ba a
plac cot, és Sza bó Im re irá nyí tá sá val ze -

né re tán col ni kezd tek. A több mint har -
minc tán cos moz gá sát kö zel öt ve nen fi -
gyel ték ár gus sze mek kel. Mócza Krisz -
ti na, az Easy-Dance Ok ta tá si Kul tu rá lis
és Sport Egye sü let el nö ke la punk nak el -
mond ta, hogy a vil lám csõ dü let tel az
volt a cél juk, hogy a klub ban tán co ló
höl gyek, gye re kek, meg mu tas sák kör -
nye ze tük nek a tánc és az együtt moz gás

örö mét. Sze ret né nek mi nél több em bert
be von ni az ön fe ledt, bol dog moz gás for -
má ba, me lyet Easy-Dance-nek hív nak.

A vil lám csõ dü let, vagy an gol ból át -
vett szó val a flash mob em be rek elõ re
szer ve zett cso por to su lá sát je len ti, amely
hir te len jön lét re va la mely nyil vá nos he -
lyen. A részt ve võk va la mi szo kat lant
csi nál nak, majd a cso por to su lás ugyan -
olyan hir te len fel is osz lik. Az el sõ ma -
gyar vil lám csõ dü let tíz év vel ez elõtt
Bu da pes ten a De ák té ren volt, ahol es te
hét óra kor a ha rang sza vá ra a részt ve -
võk ki nyi tot ták es er nyõ jü ket. A vil lám -
csõ dü let cél ja a fi gye lem fel kel tés, a hét -
köz na pi em ber el gon dol kod ta tá sa.

Az Easy-Dance Ok ta tá si Kul tu rá lis
és Sport Egye sü let az el múlt év ben
kezd te mû kö dé sét Mócza Krisz ti na
egye sü le ti el nök és Sza bó Ti bor tánc ta -
nár, sok szo ros baj nok versenytáncedzõ
szak mai ve ze té sé vel. Az egye sü let el sõ -
sor ban az EasyDance szé les kö rû el ter -
je dé sét tûz te zász la já ra. Több tiszaalpári
fi a tal lal is si ke rült már meg sze ret tet ni
ezt a moz gás for mát.
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Tiszaalpári ver seny zõ a Tõserdõ Szé pén

A fel nõt tek mel lett ti nik nek és gyer -
me kek is ren dez tek ver senyt a ti zen -
nyol ca dik Tõserdõ Szé pén, Lakiteleken
a Holt-Ti sza part ján. Ép pen en nek tud -
ha tó az be, hogy min den nél na gyobb
szám ban je lent kez tek lá nyok, hogy
meg mu tas sák bá ju kat, szép sé gü ket.

Elõ ször a négy-ti zen két éves ko rú lá -
nyok lép tek a ki fu tó ra. Kö zü lük a zsû ri
a hat éves, óvo dás ti sza kécs kei Qin
Fan nit ta lál ta a leg szebb nek. El sõ ud -
var höl gye a szin tén hat éves és óvo dás
kis kun fél egy há zi Rácz Tifani Kin ga
lett, míg a má so dik a ti zen egy éves ke -
rek egy há zi Kol lár Pet ra Haj nal ka. A
kö zön ség dí jat is Qin Fan ni kap ta. Ti ni
ka te gó ri á ba (12-15 éve sek) a ki rály nõ
má so dik ud var höl gye a 14 éves Sutus
Vik tó ria lett. A ko ro na a 13 éves bu da -
pes ti Bajkó Ani ta fe jé re ke rült. Az el sõ
ud var hölgy nek a 15 éves kecs ke mé ti
Pencz Dó rát vá lasz tot ták. A kö zön ség -
nek leg job ban a 14 éves lakiteleki An -
tal Kla u dia Mer cé desz tet szett.

Nagy vá ra ko zás elõz te meg a
XVIII. Tõserdõ Szé pe vá lasz tást.
Össze sen hu szon ha tan vál lal ták azt,
hogy meg mu tat ják ma gu kat für dõ- és
al kal mi ru há ban a kö zön ség és a zsû ri
elõtt. A nagy szá mú kö zön ség bõl ter mé -
sze te sen min den ki a sa ját is me rõ sé nek,
ro ko ná nak, ba rát nõ jé nek druk kolt. Ez -
út tal is volt tiszaalpári ver seny zõ a lá -
nyok kö zött, még hoz zá Festõ-Hegedûs
Ka ta lin sze mé lyé ben. Ka ti ról a be mu -
tat ko zá sa so rán el mond ták, hogy sze ret
süt ni, bar ká csol ni és ol vas ni is. Saj ná -

la tos mó don nem ért el he lye zést. A ko -
ro na a ti zen hat éves bu da pes ti Nagypál
Bri git ta fe jé re ke rült. El sõ ud var höl gye
a szin tén ti zen hat éves szol no ki Kéz ér
Kit ti lett, a má so dik ud var höl gye pe dig,
a ti zen hét éves felsõlajosi Ha lász Eni -
kõ. 

El sõ he lyen vég zett a tánc cso port
Pálosszentkút adott ott hont jú li us 27-

én az idõ sek ve tél ke dõ jé nek. A tisza-
alpári Ár pád Nyug dí jas Klub tánc cso -
port ja is be ne ve zett dr. Vancsura Ist ván
pol gár mes ter úr se gít sé gé vel, amit ez -
úton is kö szö nünk. A ve tél ke dõt a Szo ci -
á lis Igaz ga tók és Szak em be rek Ma gyar -
or szá gi Egye sü le te szpon zo rál ta.

Szász Já nos, Petõfiszállás pol gár -
mes te re kö szön töt te a ver seny zõ ket,
majd Zupcsán Eri ka szo ci ál po li ti ká ért
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár be szé de kö -
vet ke zett. A ve tél ke dõt Lezsák Sán dor,
az Or szág gyû lés al el nö ke nyi tot ta meg,
aki egy ben be töl töt te a zsû ri el nö ké nek
tisz tét is. Ti sza al pár több ka te gó ri á ban is
részt vett. Hu mor: Kiss Jánosné és Tí -
már Béláné, sza va lat: Tí már Béláné, Ká -
sa Sándorné, fu ru lya: Kó nya Gá bor, aki
meg nyer te a kü lön dí jat. Gra tu lá lunk!

Majd a tánc cso port kö vet ke zett,
akik el hoz ták az I. he lye zést. Lezsák

Sán dor kü lön ki emel te a pa lo tás tánc
szép sé gét, és mél tat ta a tán co sok fe -
gyel me zett sé gét, hogy a tánc köz ben
meg szó la ló dé li ha rang szó sem oko zott
za vart a lá nyok lé pé se i ben. Büsz kék
vol tunk, hogy ilyen cso dá la tos he lyen
meg je len het tünk. 

A ven dég lá tás osz tá lyon fe lü li volt.
Ren ge teg po gá csa, hi deg üdí tõ bo rí tot ta
az asz ta lo kat. Az ebéd re fõ zött bir ka -
pör költ el fo gyasz tá sa után Ti sza al pár
cso port ja elé ge det ten dõlt hát ra, úgy
érez tük, min dent meg tet tünk köz sé günk
hí ré nek öreg bí té sé ért. 

A dél utá ni fel lé põk után a szpon zo -
rok jó vol tá ból aján dé ko kat osz tot tak a
nyer te sek nek. A ha za fe lé ve ze tõ úton a
nagy me leg el le né re is fel do bott han gu -
lat vett erõt a tánc cso port tag ja in. Ilyen -
kor érez zük azt, hogy ér de mes volt iz -
zad tan, li heg ve át vé szel ni a pró bá kat. 

BusaMáriaklubtag

Meg szé pült a
Gon do zá si Köz pont

A jú ni u si kép vi se lõ- tes tü le ti ülé -
sen ha tá ro zat szü le tett ar ról, hogy a
Gon do zá si Köz pont tel jes kö rû fes -
tés-má zo lá sá nak el vég zé sé re a MEZ-
TI BAU Kft.-t bíz zák meg. A mun ká -
la tok jú li us 1-jén kez dõd tek el és a
meg adott ha tár idõ (jú li us 31.) elõtt
jú li us 21-én be is fe je zõd tek. Az ott -
hon ke rí té sé nek és kor lát ja i nak fes té -
se a köz mun ka prog ram ke re té ben
va ló sult meg.

A Gon do zá si Köz pont la kói és
dol go zói ne vé ben meg kö szön jük a
MEZ-TI BAU Kft. ve ze tõ jé nek, Me -
zei Ti bor nak és csa pa tá nak, hogy a
szín vo na las mi nõ sé gi mun ka mel lett
nagy fi gyel met for dí tot tak az ott hon -
ban élõ idõs sze mé lyek na pi élet rit -
mu sá ra.
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Ki tû nõ ver se nyek és be mu ta tók a VI. mo to ros na pon
Új ból fel bõg tek a mo to rok az im má -

ron VI. al ka lom mal meg szer ve zett
Tiszaalpári Mo to ros Na pon. Az él mé -
nyek ben gaz dag prog ra mok ról az egye -
sü let tag jai gon dos kod tak. 

A prog ra mok 10 órá tól kez dõd tek re -
giszt rá ci ó val és sza bad edzés sel. A mo to -
ro sok és quadosok a dél utá ni prog ra mok
meg kez dé se elõtt meg is mer het ték a pá -
lyát és gya ko rol hat tak raj ta. Dr.
Vancsura Ist ván pol gár mes ter nyi tó be -
szé dét kö ve tõ en 13:30-kor kez de tét vet -
te a mo to ros fel vo nu lás, amely a fõbb ut -
cá kon ha ladt vé gig nagy fel tû nést kelt ve
a he lyi la ko sok kö zött. A fel vo nu ló mo -
to ro sok is mét nagy szám ban gyûl tek
össze, hi szen mint egy 150-et szá mol tak
meg. 14 órá tól a Demény Te am ad ta elõ
fer ge te ges mo to ros streethfighter
showját. A test vér pá ros, név sze rint
Demény Lász ló és Demény Zsolt két
Su zu ki GSX-R és egy Su zu ki LTR quad
nyer gén káp ráz tat ták el a fe let tébb nagy
szám ban ki ér ke zõ kö zön sé get. A fi úk a
kö zön ség so ra i ból ki vá lasz tott hölgy se -
gít sé gé vel, va la mint pro fi kom men tá to -
ruk köz re mû kö dé sé vel kel lõ kép pen fel -
csi gáz ták a ki lá to ga tó em be re ket, meg -
ad va ez zel a han gu la tot a 15:30-kor in -
du ló ver seny hez. A ne ve zõ mo to ro sok és
quadosok szá ma meg ha lad ta a ta va lyi
ada to kat, mi vel idén 36 adrenalinfüggõ
ver seny zõ kí ván ta meg mu tat ni te het sé -
gét a pá lyán. A he lyi ek mel lett ér kez tek
hoz zánk Bu da pest rõl, Tiszavárkonyból,
La ki te lek rõl, Izsák ról, Jakabszállásról,
Kis kun fél egy há zá ról, Csongrád-
Bokrosról, Csong rád ról, Felgyõrõl,
Szeg vár ról, Mind szent rõl és Ásot-
thalomról. A kü lön bö zõ ka te gó ri ák
részt ve võ i tõl egy hi he tet le nül iz gal mas
meg mé ret te tést lát tunk, ame lyek bõl a
kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek:

I. Gye rek quad ka te gó ria (110 cm?,
125cm? és 150 cm?): 1. Forczek Má té
(Jakabszállás), 2. Ollári Ádám (Ti sza al -
pár), 3. Pop per Ádám (Ti sza al pár). 

400 cm? alat ti mo to rok ka te gó ria: 1.
Bá lint Ádám (Ti sza al pár), 2. Ju hász Ró -
bert (Szeg vár), 3. Bo dor Cson gor
(Csong rád). 

400 cm? fe let ti mo to rok ka te gó ria: 1.
Berényi Benjamin (Kis kun fél egy há za),
2. Damásdi Sán dor (Izsák), 3. Lé vai Pé -
ter (Mind szent). 

Nagy quad (250 cm? és 400 cm?) ka -

te gó ria: 1. Hor vát Jó zsef (Lakitelek), 2.
ifj. Kacziba Sán dor (Ti sza al pár), 3.
Novák Gá bor (Ti sza al pár).

Ez úton is gra tu lá lunk a nyer te sek -
nek! Sze ret nénk egy fi a tal em bert ki -
emel ni a részt ve võ quadosok kö zül, aki
ko rát meg ha zud to ló bá tor ság gal és fe -
gye lem mel küz döt te vé gig a fu ta mot. Õ
nem más, mint Hor vát Jó zsef La ki te lek -
rõl, aki mind ös  sze 14 élet évé vel és 250
cm?-es quadjával ön ként vet te fel a har -
cot a ná la idõ sebb quadosok, és na gyobb
tel je sít mé nyû (400 cm?) gé pe ik kel
szem ben, így meg sze rez ve az el sõ he -
lye zést. 

A nap to váb bi ré szé ben a már el hí re -
sült sár da go nya és sár kö tél hú zás kö vet -
ke zett, amely ben nem csak a gé pek kel
ren del ke zõk, ha nem a kö zön ség is ak tív
részt ve võ le he tett. Az év nek ezen a nap -
ján gye re kek nek meg en ge dett a sa ra zás,
a fel nõt tek pe dig fel idéz het ték egy kis
idõ re gye rek ko ru kat. Mi u tán meg tör tént
a sár ból va ló ki mo sa ko dás, el in dult a
sör pör gõ, amely "szé dü le tes'' pil la na to -
kat szer zett a be vál la lós ked vû kö zön -
ség nek. 

A sör pör gõ ered mé nyei: 1. Bar csa
Ist ván, Ber ki Zsolt, Mokos Lász ló, 2.
Hekkel Zsolt, ifj. Kacziba Sán dor,
Konfár Nor bert. 3. Bo dor Ádám, Jerkus
Já nos, Hor váth Gá bor (IKK együt tes).

A prog ra mok alatt bár ki ki pró bál hat -
ta a Bali Zol tán ál tal ké szí tett pör gõs
szé ket, amely meg le põ for du la to kat
oko zott az ab ba be le ülõ nek. Az es te fo -
lya mán fel lé pett az IKK rock ze ne kar
meg ala poz va a jó han gu la tot, majd õket
kö vet te a szín pa don Bu nyós Pi tyu, a Ka -
land farm jó vol tá ból, aki fe lejt he tet len
szó ra ko zás sal és mu la to zás sal töl töt te be
az éj sza kát. A fel lé pé se ket kö ve tõ en sem
apadt az em be rek jó ked ve, így haj na lig
foly ta tó dott to vább a bu li.

Az egye sü let kö szö ne tet mond a mo -
to ros nap tá mo ga tó i nak: Ti sza al pár
Nagy köz sé gi Ön kor mány za tá nak, Dr.
Vancsura Ist ván nak, Bar na Sán dor nak,
Dra gon Jó zsef nek, Bar tók Lász ló nak
(Ka land farm), MATIC Kft-nek, Bar tók
Ist ván nak (Ipar cikk üz let), Novák La jos -
nak, Novák Gá bor nak, ifj. Kacziba Sán -
dor nak, Gyõ ri Lász ló nak, Tisza-Kunsági
Víz gaz dál ko dá si Tár su lat nak, CBA- Pi -
ci ABC-nek, Kézsmárki csa lád nak,
Víglásiné Tóth And re á nak (Fes ték és

Ház tar tá si Bolt), Tér bur ko lat Kft-
nek,Parádi Lász ló nak és Bá lint Im ré nek.

Meg kö szön jük min den mo to ros nak
és quadosnak a ren dez vé nyen va ló rész -
vé telt, va la mint a sár da go nyá ban, a sár -
kö tél hú zás ban, a sör pör gõ ben és a pör -
gõs szék ben el töl tött fe lejt he tet len pil la -
na to kat, azok nak a be vál la lós em be rek -
nek, akik eb ben részt vet tek. Kö szön jük
Ke re kes Ban di nak az egész na pos és éj -
sza kás fer ge te ges han gu la tot.  

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki a Gye re -
ke kért Ala pít vány nak, hogy tram bu lin -
nal és arc fes tés sel szó ra koz tat ták a ren -
dez vény ide je alatt a leg ki seb be ket. Sze -
ret nénk kö szö ne tet mon da ni a rend õr -
ség nek és a pol gár õr ség nek, hogy biz to -
sí tot ták a mo to ro sok fel vo nu lá sát, va la -
mint, hogy a ren det fenn tar tot ták. A kö -
zön ség nek is há lá sak va gyunk, hogy el -
jöt tek és meg néz tek ben nün ket, és fo tó -
sunk nak Spinda Sán dor nak, hogy meg -
örö kí tet te e fan tasz ti kus ese mény pil la -
na ta it. Az ott ké szült ké pe ket meg te kint -
he tik a www.alparcross.hu
weboldalunkon.

Re mél jük, hogy min den ki jól érez te
ma gát és jö võ re is el lá to gat nak Mo to ros
Na punk ra.   

TiszaalpáriMotorosEgyesület
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Ne gye dik al ka lom mal ren de zett lo -
vas na pot a he lyi lo vas egye sü let. A
prog ram ban pó ni egyes és ket tes, va la -
mint nagy egyes és ket tes fo ga tok ver -
se nyez tek a he lye zé se kért. A szép szá -
mú kö zön ség iz gal mas küz del me ket lá -
tott.

A 2008-ban ala kult egye sü let év rõl
év re fej lõ dik. Har minc négy tag gal in -
dul tak, je len leg hu szon nyol can van -
nak. Nem csak he lyi ek, de Bok ros ról és
Csong rád ról is csat la koz tak a klub hoz.
Az el sõ lo vas na pok meg ren de zé sét
nem is az egye sü let kez de mé nyez te.
Gálfi At ti la öt le tet volt az, hogy pró bál -
koz za nak meg ve le. Az egye sü let tag jai
mel lé áll tak és meg va ló sí tot ták az el -
kép ze lést, tud tuk meg Mol nár Jó zsef
el nök tõl. A hi bák ból és más te le pü lé sek
ren dez vé nye i bõl is ta nul tak. El sa já tí -
tot ták a gya kor la ti fo gá so kat, és az ed -
di gi négy ren dez vényt meg pró bál ták
szer ve zet ten és szín vo na la san meg va -
ló sí ta ni. A mos ta ni al ka lom mal Eu ró -
pa-baj no ki pó ni fo gat haj tó vá lo ga tás is
tör tént, 8 és 14 éves ko rú gyer me kek
ré szé re. Amint azt Novák Mi hály el -
mond ta, van egy "ke mény mag", akik
na gyon so kat tesz nek azért, hogy a ren -
dez vény jól si ke rül jön. A töb bi ek in -
kább csak él ve zik a klub nyúj tot ta le he -
tõ sé ge ket. Õ ma ga is ak tí van dol go zik
nem csak az egye sü let ben, de fi át is ta -
nít ja a fo gat haj tás ra. Pat rik hat éves ko -

rá ban fo gott elõ ször a ke zé be gyep lõt.
Ter mé sze te sen pó ni lo vat haj tott. Az óta
nem csak édes ap ja, ha nem Sallai Sán -
dor irá nyí tá sa alatt ké szül. Ez már meg
is lát szik a mind ös  sze nyolc éves fiú
haj tá sán, aki nek se géd haj tó ja az édes -
ap ja. A mind szen ti ver se nyen a díj ha -
tást meg nyer te, maraton- és aka dály -
haj tás ban pe dig má so dik lett. A tisza-
alpári ver se nyen sem ta lált le gyõ zõ re.
Lo vá val Myk-kal na pon ta más fél órát
dol go zik, így már tel je sen ös  sze szok -
tak. Patriknak na gyon tet szik a fo gat -
haj tás, az a szán dé ka, hogy ki tart e
sport mel lett.

A ne gye dik tiszaalpári lo vas na pok
ered mé nye, pó ni egyes fo ga tok aka -
dály haj tá sa: 1. Novák Pat rik, 2. Novák
Kris tóf (mind ket tõ Tiszaalpári Lo vas
Egye sü let). Pó ni ket tes fo ga tok: 1.
Tóth Mol nár Má té (Ti sza kécs kei LE),
2. Var ga Sán dor (Orgoványi LE), 3.
Sza bó Ádám (Ti sza kécs kei LE). Nagy
egyes fo ga tok: 1. Aczél Im re
(Orgoványi LE), 2. Po lyák Zol tán
(Ágasegyháza). Nagy ket tes fo ga tok:
1. Besze Kár oly (Jakabszállási LE), 2.
Nagy Gá bor, 3. Csap lár Ti bor (mind
ket tõ Fülöpházi LE). A Tiszaalpári Lo -
vas Egye sü le tet Ágos ton Kár oly,
Baranyi Já nos, Bár sony Anett, Bíbok
Kár oly, Bo dor Ádám, Bo ri An tal és Tar
Mi hály kép vi sel te.

Nyolc éves a leg fi a ta labb tiszaalpári haj tó Egy há zi so rok
Ün ne pek:
Au gusz tus 6. Urunk szí ne vál to zá sa
Au gusz tus 10. Szent Lõ rinc di a kó nus,
vér ta nú
Au gusz tus 14. Szent Maximilian Kolbe
vér ta nú
Au gusz tus 15. Szûz Má ria menny-
bevétele/ Nagyboldogasszony
Au gusz tus 19. Szent Ber nát apát, egy -
ház ta ní tó
Au gusz tus 20. Szent Ist ván ki rály
Au gusz tus 22. Bol dog sá gos Szûz Má ria
ki rály nõ
Au gusz tus 24. Szent Ber ta lan apos tol
Au gusz tus 28. Szent Ágos ton püs pök,
egy ház ta ní tó
Au gusz tus 29. Ke resz te lõ Szent Já nos
vér ta nú sá ga
- Az új fa lui temp lom bú csú ja au gusz tus
18-án va sár nap 10 óra kor lesz. Az ün ne -
pi szent mi sét be mu tat ja fõ tisz te len dõ
Hatházi Ró bert atya, Kecs ke mét Ba rá tok
Temp lo má nak káp lán ja.
Ezen a va sár na pon Alpáron csak es te 18
óra kor lesz szent mi se.
- Ter mény há la adást tar tunk au gusz tus
25-én, va sár nap Alpáron a 9 órai, Új fa -
lun pe dig  a 11 órás szent mi sén.
- A be te gek ke ne té nek szent sé gét szol -
gál tat juk ki Új fa lun au gusz tus 30-án,
pén te ken a 19 órás, Alpáron pe dig au -
gusz tus 31-én, szom ba ton a 19 órás
szent mi sén. Elõt te mind két he lyen 18
órá tól gyó ná si le he tõ ség.

Köszönet

mindenkinek

Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik férjem,

édesapám, apósunk,
nagyapánk, dédnagyapánk,

BirkásMihály
temetésén részt vettek.

Fájdalmunkban osztoztak,
virágaikkal részvétüket

fejezték ki. Búcsúztatásán
részt vettek, és elkísérték

utolsó útjára.

Küzdelmes volt élete,

legyen csendes pihenése.

A gyászoló család
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Nem tör tént vál to zás a játékoskeretben
Ha ma ro san, au gusz tus 17-én kez -

dõ dik a me gyei lab da rú gó baj nok ság.
A rö vid nyá ri szü net után el kel lett kez -
de ni a fel ké szü lést a 2013/2014-es
idény re. Az elõ ké szü le tek rõl, a ter vek -
rõl és az el kép ze lé sek rõl Ma gyar At ti -
lát, a II. osz tá lyú fel nõtt csa pat edzõ jét
kér dez tük.

Jú li us 9-én kezd tük a fel ké szü lést
az új baj nok ság ra, he ti há rom edzés sel.
A má so dik hét után már edzõ mér kõ zé -
se ket is ját szot tunk. A Csong rád II. csa -
pa ta el len 6-1 arány ban nyer tünk ide -
gen ben, Kun szál lás tól 2-1-re kap tunk
ki, a Kis kun fél egy há zi Vas utast pe dig
4-0-ra ver tük. Az utol só edzõ mér kõ zé -
sün kön is mét a Csong rád II. el len ját -
szunk. A játékoskeretben nagy vál to zás
nem volt, egye dül Ko vács Jó zsef hagy -
ta ab ba a já té kot, sen kit sem iga zol -
tunk. A II. osz tá lyú csa pat ból sen ki sem
tá vo zott, a III. osz tá lyú ból Ko vács
Sán dor Szankra, Ró zsa György és
Hekkel Lász ló pe dig Fülöpjakabra iga -
zolt. Te kin tet tel ar ra, hogy a ke ret ben
nagy vál to zá sok nem tör tén tek és nem
is mer jük azt, hogy mi lyen erõs sé gû

lesz a II. osz tály, ép pen ezért a 13 egye -
sü let bõl a he te dik-ki len ce dik hely re
vár juk a csa pa tot. Jobb ter mé sze te sen
le het, de ros  szabb ered mény re nem
szá mí tunk. A fel ké szü lé sünk azért nem
volt tel je sen zök ke nõ men tes. Mun ka -
he lyi el fog lalt ság és egyéb okok mi att
saj nos az edzé sek lá to ga tott sá ga az erõ -
sen vis  sza esett.

A me gyei III. osz tá lyú csa pa tunk is
meg kezd te a fel ké szü lést. A
Fülöpjakabbal 4-4-es dön tet lent ját -
szot tak. A Csong rád III-as csa pa tá val is
meg mér kõz nek. Mind a két csa pat nak
az au gusz tus 17-i hét vé gén kez dõ dik a
baj nok ság. A me gyei III. osz tá lyú csa -
pat Orgoványra uta zik, mi pe dig a
Lajosmizsét fo gad juk. A me gyei III.
osz tá lyú csa pat ban több fi a tal nak is
sze ret nénk já ték le he tõ sé get biz to sí ta ni.
Bí zunk ben ne, hogy a II. osz tá lyú csa -
pat hoz is oda tud nak majd ke rül ni né -
há nyan. A II. osz tá lyú fel nõtt csa pat
irá nyí tá sát to vább ra is én vég zem, az
if jú sá gi ét Pa tai Er vin, a me gyei III.
osz tá lyú já té ko so kat pe dig Pa tak Sán -
dor irá nyít ja.

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít

INGYENES jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a

pszichiátriai kezelésük során.

Ha Ön vagy ismerõse ilyen
helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetrõl, kérjük, jelezze

az alábbi elérhetõségeken:

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55,

06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!

Ti sza al pár a Trió
Te le ví zi ó ban

Néz ze Ön is a Trió Te le ví zió mû so ra it, hogy ne ma -
rad jon le sem mi rõl, ami Ti sza al pár éle té vel kap cso -
la tos.
Min den hó nap utol só szer dá ján, 19:30-tól je lent ke -
zik Tiszaalpári Tü kör cí mû ma ga zi nunk.
A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se ket min dig az ülé sek he té -
ben szom ba ton, 12:30-tól te kint he tik meg fel vé tel -
rõl, az is mét lést pe dig a kö vet ke zõ szom ba ton, szin -
tén 12:30-tól.

Fi gyel mé be ajánl juk to váb bi mû so ra in kat is:
Kis kun Kró ni ka, min den hét köz nap 19 órá tól
Kont ra, két he ten te ked den 19:30-tól
Tü kör kép, két he ten te ked den 19:30-tól
Élet adók, két he ten te csü tör tö kön 19:30-tól
Sport mo za ik, két he ten te csü tör tö kön 19:30-tól
Rock Ma ga zin, két he ten te pén te ken 20:30-tól
Hit élet, min den hó nap utol só pén te ken 18:30-tól
Hozd a for mád! min den hó nap el sõ pén te ken
19:30-tól

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
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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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Szolgáltatásaink:

NÕI-, FÉR FI-, GYER MEK 
FOD RÁ SZAT:

Al kal mi, di va tos és ha gyo má nyos fri zu rák,
konty ké szí tés, da u er, fes tés, melírozás.

Tel: 06-20/566 66 47

KOZ ME TI KA
Tel jes kö rû arc-, nyak-, dekoltázsápolás és

masszírozás, férfi-tini arckezelések, tû nél kü li
mezoterápiás ke ze lés, ult ra han gos ke ze lés,

gyü mölcs sa vas mély hám lasz tás (A.H.A.-kúra),
ste ril gyan tá zás, szem öl dök sze dés, fes tés,

szem pil la fes tés, nap pa li, al kal mi és
meny as  szo nyi smink ké szí tés.

Tel: 06-30/281 26 42

ÁL LÓ SZO LI 
Biz ton sá gos bar nu lás, D-vi ta min ter me lés, té li

de pres  szió el len.
INFRASZAUNA

Egész ség fenn tar tá sa, test és a lé lek relaxálása.
NAPSZAUNA

Ter mé sze tes nap su gár zást su gár zó hõ fel gyor sít ja
az oxi gén cse rét, ja vít ja a vér ke rin gést,

erõ tel jes mé reg te le ní tés sejt szin ten.
EL SÕ AL KA LOM IN GYE NES!!! 

Tel: 06-20/430 86 08

ÚJ SZOL GÁL TA TÁ SA INK: 

TÛ NÉL KÜ LI MEZOTERÁPIA

 FLABÉLOS
AJÁNDÉKUTALVÁNYKAPHA-

TÓ!!!
Sze re tet tel vár juk a szé pül ni és pi hen ni 

vá gyó ré gi és új ven dé ge in ket!

Minden,amiszépséggel
kapcsolatos,egy

helyen…!

Arc fi a ta lí tás, feszesítés, arc tó nus ja ví tás
fáj da lom men te sen!

NO BEL-DÍ JAS fel fe de zé sen ala pu ló
szép ség ke ze lés a Dí va Szép ség sza lon ba!

Mi a MEZOTERÁPIA (elektroporáció)?
A tû nél kü li mezoterápia az elektroporáción

ala pul, mely elekt ro mág ne ses hul lá mok so ka sá ga.
Ez az el já rás a sejt memb rá non ke resz tül
csa tor ná kat nyit meg, és a ha tó anyag ok
így szí vód nak be köz vet le nül a sej tek be

és szö ve tek be. Ez ál tal té ve le he tõ vé a sejt szin tû
ha tó anyag fel szí vó dást az ir há ba és akár a

bõr al já ig is. A bõr ben 600-1200%-kal na gyobb
ha tó anyag fel szí vó dás mu tat ha tó így ki, mint más

koz me ti kai el já rás so rán.
A ke ze lés hez ana li ti kai tisz ta sá gú am pul lá zott

ha tó anya go kat hasz ná lunk.
Nagy elõ nye a ha gyo má nyos tûs mezoterápiával

szem ben, hogy az elekt ro mág ne ses hul lá mok
nem idéz nek elõ ká ro so dást a ke ze lés so rán.
Mi vel a ke ze lés vé gén a csa tor nák egy bõl

be is zá ród nak, így a ha tó anyag csap dá ba esik sejt
szin ten. Ki nek is ajánl juk? 

A Tû nél kü li mezoterápia ki vá ló ke ze lést nyújt a
kö vet ke zõ koz me ti kai-il let ve esz té ti kai prob lé mák

meg ol dá sá ra: - szá raz, érett bõr hid ra tá lá sa. 
- Haj szál erek (rosacea) ki pi ro so dá sá nak eny hí té se 

- szá raz sá gi (szar ka) rán cok ki si mí tá sa, 
- szem kör nyék, nyak- de kol tázs ki si mí tá sa

- cellulit ke ze lé se
-testfeszesítés 

-haj és fej bõr ke ze lé se
Aki nek nem aján lott 

-herpesz vagy más bõr fer tõ zés ese tén 
-pikkelysömör, ek cé ma ese tén 

-terhesség és szop ta tás alatt 
-epilepszia 

-szívritmusszabályzó(pace-maker)
-lázas ál la pot 

-súlyos bel gyó gyá sza ti be teg sé gek 
-agyvérzésen át esett sze mé lyek nél
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FLABéLOS vib rá ci ós edzõ gép
MiistehátaFLABéLOS?

A FLABéLOS egy moz gás te rá pi ás, alak for má ló ké szü lék. 10 perc alatt a FLABéLOS-szal kö rül be lül 45-50 perc -
nyi klas  szi kus, edzõ ter mi mun kát vé gez he tünk el, kü lö nö sebb meg erõl te tés nél kül!
Hogyanlehetségesez?

A TTV-re, a tel jes test vibráció-ra ala poz va egy auszt rál pro fes  szor fej lesz tet te ki az OTO FLABéLOS-t. A
FLABéLOS alak for má ló bil le gõ-moz gó pad ján áll va so ro za tos egyen súly vesz tés kö vet ke zik be, mely be in dít ja a
köz pon ti ideg rend szert, az agy pe dig uta sí tást ad az egyen súly fenn tar tá sá ban részt ve võ ös  szes izom nak a kor -
ri gá lás ra, az az az izom zat au to ma ti ku san "el len tart". A hely zet meg tar tó ref le xe ink mû kö dés be lép nek, mely je -
len tõs izom mun kát ered mé nyez, az ízü le te in ket és a szí vet ugyan ak kor nem ter he li meg. Mind ez az izom mun ka
az aka ra tunk tól füg get le nül kö vet ke zik be, és olyan gyor san tör té nik, hogy egyet len má sod perc alatt akár 10-60
izom-ös  sze hú zó dást is el ér he tünk. Ezt tu da to san, edzõ ter mi kö rül mé nyek kö zött le he tet len len ne meg va ló sí ta ni. 
- Sti mu lál va az egész tes tet, az ös  szes iz mot és eret, a ver ti ká lis vib rá ció:
- Biz to sít ja a test nek a kel le mes, de ered mé nyes kardiovaszkuláris edzést
- Nö ve li a pul zust és az anyag cse rét, ez ál tal ja vít ja és gyor sít ja az emész tést, gyor sab ban ég nek el a ka ló ri ák az
edzé se ken kí vül is!
- Nö ve li az iz mok mun ka bí rá sát, az iz mok ere jét és tó nu sát
- Meg ál lít ja a csont tö meg-vesz tést, me lyet fõ ként a moz gás hi á nya okoz
- Ja vít ja a vér ke rin gést és az iz mok kö zöt ti ko or di ná ci ót, ru ga nyos sá got biz to sít, ja vít ja az egyen súly ér zé ket, ami
az idõ seb bek nek igen fon tos!
- Több ol dal ról és ha té ko nyan tá mad ja meg a cellulitist, se gí ti a hasz ná ló ját a szép test tó nus el éré sé ben
- Csök ken ti a he veny és idült de rék fá jást
- Cu kor be te gek szá má ra ki fe je zet ten aján lott, mert ja vít ja a vég tag ok vér ke rin gés ét, rend sze res hasz ná la tá val
csök kent he tõ a vér cu kor szint
- Nö ve li a vér oxi gén szint jét, ez ál tal ja vít ja a köz ér ze tet, se gít a kon cent rá ci ó ban. Nö ve li az ál ló ké pes sé get, erõ -
sí ti az im mun rend szert és elõ se gí ti a sejt re ge ne rá ci ót, nö ve li az elasztin ter me lést, ez zel ki si mít ja a fi nom vo na -
la kat, ra gyo gó vá és egész sé ges sé te szi a bõrt
- Se gí ti a sé rü lé sek, be teg sé gek kö vet kez té ben ká ro so dott iz mok, ízü le tek új já épí té sét, ez ál tal a re ha bi li tá ció
egyik leg ha té ko nyabb se géd esz kö ze 
A ter mék hasz nos nak bi zo nyul még a kö vet ke zõk ben:
- Az iz mo kat tonizálja és nö ve li az ún. propriocepciót, va gyis az azon na li izom re ak ci ót
- Ja vít ja az iz mok ter hel he tõ sé gét és ru gal mas sá gát
- Cél zot tan moz gat na gyobb izom cso por to kat (comb, vád li, has iz mok, stb.)
- Nö ve li az ál ló ké pes sé get és a vér ke rin gést
- Fej lesz ti a moz gás ko or di ná ci ót és az egyen sú lyo zó ké pes sé get, így az idõs ko rú ak el esé se és az eb bõl adó dó
csont tö rés koc ká za ta is csök ken
- Nö ve li a tesztoszteron és a nö ve ke dé si hor mon szin tet
- Csök ken ti a kortizol szin tet
Ellenjavallatok:(mely eset ben a FLABéLOS hasz ná la tát nem ja va sol juk!)
- da ga na tos meg be te ge dés ese tén,
- he veny sé rü lés ese tén,
- he veny trom bó zis ese tén,
- friss tö rés után,
- he veny gyul la dás, fer tõ zés ese tén
- köz vet le nül a mû té te ket kö ve tõ en,
- ve se kõ, epe kõ, hó lyag kõ ese tén
- fém implantátumok, pro té zi sek ese tén
- ter hes ség alatt
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ApRóK

* A Tiszaalpár, Ber csé nyi u. 6. sz. alat ti ház el adó. Ér dek lõd ni
sze mé lye sen a Tán csics u. 17-ben vagy te le fo non: 06-70/3242-211

* Ké kes zöld szí nû, 70x150 cm-es le mez für dõ kád el adó. A kád
még nem volt be épít ve! Ár: meg egye zés sze rint. Ér dek lõd ni: 06-
20/390-2918.

* 2 db 60 m-es fó lia sá tor el adó. Érd.: 06-76/656-206.
* El adó fo tel ágy, do hány zó asz tal, 2 fo tel. Érd.: Do bó u. 8.

76/424-553.
* Tiszaalpár Cso ko nai úton je len leg is mû kö dõ ve gyes bolt ok tó -

ber 1-tõl tel jes be ren de zés sel el adó vagy ki adó. Igény ese tén la kó -
ház zá ala kít ha tó. Tel.:06-30/269-0744.

* Ti sza al pá ron, Ár pád te le pen 3 szo bás csa lá di ház be épí tett cse -
rép kály há val el adó. Érd.: 06-70/377-4203.

* Ti sza al pá ron két szo bás össz kom for tos ház 1750 négy zet mé ter
föld del el adó. Ér dek lõd ni: 63/311-744-es te le fo non egyez te tés sel.

* Csa lá di ház el adó, Tiszaalpár Arany J. u. 4 szám. Ér dek lõd ni
76/424-019.

* Ti zen há rom má zsa Raj nai riz ling szõ lõt ven nék kész pénz ért.
Te le fon: 30/241-9585.

* Meg bíz ha tó sze mély ke res al bér le tet, Tiszaalpár te rü le tén,
hosszú tá von gon dol kod va. Te le fon: 06/70-931-2902.

* Szep tem ber 1-tõl he ge dû, ci te ra, te ke rõ lant, fu ru lya ok ta tá sát
vál la lom. Te le fon: 421-843.

* Tiszaalpár, Do bó u. 37. sz. alat ti csa lá di ház sür gõ sen el adó.
Víz, vil lany, kon vek to ros gáz van. Ér dek lõd ni: 06/20-438-6724.

* Tiszaalpár, Jó kai u. 5 szám alatt ker tes, pad lás szo bás csa lá di
ház el adó. Ér dek lõd ni: 06-20/9937014.

* Tiszaalpár köz pont já ban üz let he lyi ség ki adó. Ér dek lõd ni:
06/30-858-9688.

* Ti sza al pá ron a Cso ko nai u. 68. szám alatt 110 négy zet mé te res
össz kom for tos, két és fél szo bás csa lá di ház, par ko sí tott ud var ral,
gyü mölcs fák kal, mel lék épü let tel el adó. Irány ár: 5,5 mil lió fo rint. Te -
le fon: 06-70/379-5451.

* Tiszaalpár, Liszt Fe renc u. 1. sz. alatt lé võ 98 m2 alap te rü le tû
há rom szo ba össz kom for tos csa lá di ház pin cé vel el adó. Fû té se ve -
gyes tü ze lé sû vagy gáz ka zán nal. Kert tel, mel lék épü let tel, ga ráz  zsal
és sze re lõ ak ná val. Érd.: 06-30-353-4320

Akik há zas sá got kö töt tek: Madar Im re és Zetkó And rea.
Aki ket na gyon vár tunk: Freivolt Szimonetta (Kulmann
Ág nes), Kis pa ta ki Dé nes (Kis pa ta ki Me lin da), Mik lós
Lász ló At ti la (Mik lós Pál ma).
Aki ket el ve szí tet tünk: Ke le men La jos (1946).

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

ER ZSÉ BET UTAL VÁNY
EL FO GA DÓ HELY LET TÜNK!


