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A szerz6 felv6tele

Hagyomanyukh®z hiven ,
id6n is az 5I!amalapitas tin-
nep6hez kapesol6d6an tar-
totta meg falunapjat a k6z-
s6g vas6rnap a mfuel6d6si
hazban 6s anriak tidvaran. .

Mester-Horvath Nikolett

se!SS#rfu*f#4S   A   napot   amat6r
kispalyas    labdardg6-bajnok-
saggal indfrottak, majd a d6I-
el6tti     szentmise    keret6ben
Bolvari   Janos   esperes   meg-
szentelte az rij kenyeret.

A   delutani  tinnepi   mtisor
sor5n  k6sz6nfott6k  a  telepti-
16s  legfiatalabb tagjait..  Az el-
mrilt  egy  6vben  szti]etett  ti-

z5ssal gyanrisftott asszony ta-
nyajan  akart  revansot  venni
szombaton a Szurkol6k az al-
latok6I`t  nevfi  csoport.  K6zle-
m6nytik  szerint  a  rend6'r6k
nem engedt6k, hogy bejussa-
nak a  tanya terulet6re,  ez6rt
Kiskunhalasra,  az `elpusztult
kutyat boncol6 allatorvos ren-
del6i6hez  vonultak.   ahol   £]-

zenhat gyermeket 6s szfileiket
Kispal lstvin polgarmester vi-
raggal6sem]6klappapk6sz6n-
t6tte. A telepdi6svezet6 besz6-
deben   hangsrilyozta,   fontos,
hogy a k6zs6g vezet6se 6s la-
kossaga  mindent  megtegyen
az6rt, hogy a legifjabb nemze-
d6k  tagjai  itt  tanulhassanak,
itt 6lhessenek.

Afalunapitinneps6gaki.ttin-
tet6dijak6seml6kplakettekat-
adasaval folytat6dott.  Kisszai-
15s   kepvisel6-testiilete   Okta-
tasi Szakmai Dijat adomanyo-
zott a negyven eve p5lyan 16v6
Benke Magdolna Maria tandr-
n6nek, valamint Malustyikn6
Beak  Anita  tanarn6nek,  aki
hal.minck6t  eve  a  kisszallasi

tantesttilet  tagja.  Sport  Szak-
mai Dijat kapott T6bias Zoltan,
aki  2008-ban  megalapitotta  a
Kisszallasi  Sport  Clubot  6s  a
mai napig az6rt dolgozik, hogy
ne  szfinj6n  meg  a  faluban  a
sport6let.  A  k6pvisel6-test filet
Eg6szs6gtigy6rt  Szakmai  Dij-
jal ttintette ki Malustyik L6sz-
16t, a Kiskunhalasi Ment6al]o-
mss aktiv tagjat.

Idem k6t szakembemek it6l-
t6k oda a Kisszallas K6zs696rt
eml6kplakettet  6s  eml6k]apot.

Zsst°v\,SS##56±ogEse%%\fasfagua%t_
gat6ja, illetve Varga Nandom6
Gregus Maria 6vodavezet6 r6~
szestiltek  ebben  a  kittintet6s-
ben munkajuk elismer6sekent.

ttik  utan  hiszabott  esetleges•btintet6st"   -   irtak   k6z6ss6-

gi  oldalukon  a  Szurkol6k  az
allatokert  nevfi  csoport  tag-
jai,  akik egy gumibabara ra-
irt5k  az  asszony  keresztne-
vet 6s egy mikl.obusz ut5n k6-
t6tt6k,  utalva arra,  hogy igy
v6gzett  a  sajat  kuty6javal  a
balotaszallasi n6. K6s6bb a ba-
h'1+  A  +r't`{'n  .'^ -..- =J=--  -`-_ __I._A

Az    thneps6gen    dfjaztat
meg a  k6zs6g legszebb  ingat-
lananak tulajdonosait. A Tisz-
ta udvar, rendes haz cinet id6n
Rambala   Peter   6s   Rambala
P6tem6 vehett6k at.

A delutan folyaman a gye-
rekek  kipr6balhattak  az  6ri-
ascsriszdat 6s a` n6pi fajat6ko-
kat, a fe]n6ttek sz6rakoztata-
sar6l  pedig  zen6s  mtisorok-
kal  gondoskodtak  a  szerve-
z6'k. Este a helyi fell6p6'k mel-
Iett  szinpadra  16pett  egy k6-
z6s produkci6val Ko6s  R6ka,
Ladinek Judit 6s F6stis Nelly,
majdHevesiTamaskoncertj6t
hallgathatta meg a k6z6ns6g.
A  vasamapi  mulatsag  retr6
diszk6val zarult.

B&9fus¥fasa£44&&&S,/`%`i:82€REf#*§#~&#a%      litasuk   szerint   szint6ri   nem      vallaltak   volna   a   cselekedgr      tak.  „Az  ott  maradt  anatokat
Balotaszall5Son,   az   alldtkfn-     mentek     semmire.      K6zben      tdik  i]t5n   kic7Ah^+t  aaa+lan^n      ~iT--^+1-.:I ---- '
_±___1    __             ,     , szeretttik   volna   szemfigyre

venni, milyen allapothan van-
nak,6shakell,segl'ts6getadni
nekik. Bal`honnan pr6baltunk
kis fondorlattal bejutni, azon-
nal tfz rend6r szaladt fel6nk"
-irtck az o]dalukon.         p. fi.

mss allatv6d6k eli't6ltek min-
den er6szakos megmozdulast,
elfogadhatatla nnak nevezt6k,
hogy a hat6s6gi vizsgalatban
k6zremtik6d6       szem6lyeket
barki is zaklassa.

„Voltak  terveink  hogy  mi-
kepp vesztink revansot az asz-
szonyt61. Kizar6lag olyan em-
herakkel  mpnti.ink    akib  ha_
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