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Színes kulturális évadzáró

Az elmúlt évekhez hasonlóan decem-
ber hónapban megrendezésre került a kul-
turális évadzáró, a művelődési ház szerve-
zésében. Az ötlet nagyon jó, mert azok az 
egyesületek, csoportok, akik valamilyen 
szinten kulturális tevékenységet folytat-
nak, azok mind felléphetnek. Nem számít 
az, hogy ki milyen idős vagy fiatal. A szín-
pad mindenkié. Ezúttal is így volt. A sort 
Tiszaalpári Tiszavirág Cigányhagyomány-
őrző Együttes és tánccsoportja nyitotta 
meg. Ajtai Elemér és felesége Marika 
irányításával a fiatal tehetséges gyere-
ket felkarolva alapították meg az együt-
test és a tánccsoportot. Amióta megala-
kult Tiszaalpáron a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, azóta egyre több olyan 
rendezvény van, amit saját maguk szervez-
nek, de más eseményeken is részt vesznek. 
Jó dolog az, ha vannak olyan személyek, 
akik nem hagyják elveszni a hagyományos 
dalokat, táncokat. 

Diákszínpad műsoráról Bondár Enikő 
ír bővebben egy külön cikkben.

Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
Tánccsoportjától már megszoktuk azt, 
hogy szinte minden tiszaalpári rendez-
vényen megmutatják tánctudásukat. A 
nézők most sem csalódtak bennük. A 
nyugdíjasok nem csak táncoltak, de A 
négy gyertya című művet is előadták 
A darab az adventi négy gyertyának a 
jelképes bemutatásáról szólt. A pászto-
rozásról bővebben a Kővágőné Kálmán 
Klára tollából olvashatnak, szintén egy 
külön cikkben. 

Bagi Ferenc néptánc oktató már régebb 
óta foglalkozik az általános iskolások-
kal. Munkájának eredménye egyre jobban 
meglátszik. A fiatalok már nem csak több 
táncot tudnak, de egyre jobban ráéreznek 
a néptánc szépségére. Ezt abból is észre 
lehet venni, hogy már nem csak járják, de 
élvezik is azt, amit táncolnak. Külön öröm 
az is, hogy nem csak lányok, de fiúk is 
vannak a csoportban. Csak remélni lehet 
azt, hogy a táncosok kitartóak lesznek, és 
nem hagyják majd abba a néptáncolást.  

Egy új dolgot is fel lehetett fedezni 
a kulturális évadzárón. Balla Tibor és 
tanítványai tekerőlanttal mutatkoztak be. 
Öröm volt látni, hogy vannak olyanok, 
akiket ismét érdekel a tekerő. Az elmúlt 
időszakban ugyanis Tiszaalpáron csak 
Bársony Rózsa és Horti Sándor keze 
nyomán szólalt meg, a településre nagyon 
jellemző hangszer. A Bársony Mihály 
Népdalkör ezúttal is kitett magáért. Jó azt 
tudni, hogy rájuk minden körülmények 
között lehet számítani. Horti Sándor irá-
nyításával nincs olyan helyi rendezvény, 
amelyen ne szerepelnének. Ezúton is nem 
csak a színpadon énekeltek, de a közön-
séget is megkérték arra, hogy az ismert 
nótákat velük együtt énekeljék.

A kulturális évadzáró ezúttal is elér-
te célját, aki nem volt ott az bánhatja. 
Már most felhívjuk mindenki figyelmét 
arra, hogy 2009. év végén is megtartják. 
Kérjük, hogy minél többen nézzék, meg, 
hogy milyen színes kulturális élet folyik 
Tiszaalpáron.

Balint
Bélyegző
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Az alpári holtág hasznosításának tapasztalatai
Tizenegy alkalommal telepített 

különböző halfajokat az elmúlt évben a 
BÁCSHOSZ a Holt-Tiszába. Több mint 
kétszáz mázsa hal került a vízbe. Az 
eddig megszokott pontyon kívül sikerült 
beszerezni csukát és compót is. Kovács 
Sándor titkár a testületi ülésen elmondta, 
hogy az őrzések területén is eleget tettek 
a horgász közvélemény elvárásainak, 
mivel vannak szabálysértők, igaz keve-
sebben, mint korábban. A rendőrséggel, 
a polgárőrökkel, és a helyi horgászegye-
sület képviselőivel is jó a kapcsolatunk. 
Elmondása szerint a környezetvédelem-
nél nem nagyon látszik meg az, hogy 
hányszor gyűjtöttek szemetet. Olyan 
szigorítást vezettek be, hogy a horgá-
szoknak zsákot is kell magukkal vinni, 
szemétgyűjtés céljára. Ezt ellenőrizni is 
fogják. A titkár szerint a vízpart rendbe-
tételére plusz hozzájárulás szükséges, 
amit a 2009. évi költségnél figyelembe 
fognak venni. Az elmúlt évben 27 millió 
forint bevétel származott, amiből 6000 
ezer forint maradvány keletkezett. Több 
országos és megyei versenyt is rendez-
tek a holtágon. A horgász közvélemény 
szerint népszerű az alpári holtág. Aki ide 
jön horgászni, az utána máshová nem 
megy el.

Dr. Vancsura Zoltán szerint, mini-
mum 25 millió forint bevételt jelent a 
víz hasznosítása, ami nagyon komoly 
bevétel, és ezt nem lehet éves szinten 
67 ezer forintos haszonbérletért odaad-
ni. Véleménye szerint ez a közösségi 
vagyonnak az elherdálása, amit nem 
szabad hagyni. Javasolta, hogy a bérleti 
díjat tízmillió forintra emeljék fel.

Dr. Vancsura István a beszámolót 
korrektnek tartotta, véleménye szerint a 
képviselőknek az önkormányzat vagyo-
nával gazdálkodni kellene. Véleménye 
szerint a BÁCSHOSZ bevételéből az 
önkormányzat a még hátralévő tizenhá-
rom évben egy fillért sem fog látni. Azt 
javasolta, hogy a BÁCSHOSZAL kötött 
szerződést vizsgálja felül az önkormány-
zat, és keressenek ennél lényegesen jobb 
hasznosítási lehetőséget a holtágnak. 
Tarthatatlannak tartotta azt, hogy ha a 
víz, ilyen bevételt tud produkálni, abból 
egy fillér sem csurog be az önkormány-
zat kasszájába. 

Győri István azt tapasztalta, hogy a 
keszegfélék nagymértékben lecsökken-
tek, a kormoránok pedig elszaporodtak. 

Elvárná azt, hogy a Kiskunsági Nemzeti 
Park is járuljon hozzá, valamilyen 
összeggel a halasításához. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy őshonos halfajtákra 
van állami támogatási lehetőség.

Kovács Sándor erre reagálva elmond-
ta, hogy a piros szárnyú keszeg állo-
mánya lecsökkent, de a másik fajtá-
ból nagyon sok van. A kormoránt talán 
lehet lőni, de előtte be kell jelenteni. A 
Nemzeti Parknál lobbizni akarnak amur 
telepítésére, őshonos halakra (vadponty, 
compó, aranykárász) pedig megpróbál-
nak pályázni, de eddig még nem lehe-
tett. 

A szerződés felülvizsgálatával kap-
csolatban Bodor Ferenc elmondta, hogy 
a joghoz jobban értők megnézték, hogy 
milyen lehetőségeik vannak. Tiszaalpár 
társult halászati jogot gyakorol, így első-
sorban a Tulajdonosi Közösség tagjai-
nak kell döntést hozni, az önkormányzat 
javaslatát a következő társulási ülésén 
meg kell vitatni. 

Három esetben szűnhet meg a szer-
ződés, tájékoztatta a képviselőket Dr. 
Csernus Tibor. A Tulajdonosi Közösség 
felmondása következtében, szerződés-
szegésre való hivatkozással, jogosult jog-
utód nélküli, esetlegesen a BÁCSHOSZ 
jogutód nélküli megszűnésével, illetve a 
szerződési idő elteltével. 

Az a felvetés, mely szerint másik 
hasznosítóval kívánja Tiszaalpár ezt 
a kérdést megoldani, nem kezelhető. 
Amennyiben a szerződésben meghatáro-
zott feltételeket a BÁCSHOSZ teljesíti, 
már pedig jelen állás szerint teljesíti, 
nincs olyan ok, ami miatt a szerződés 
megszüntetését lehetne kezdeményezni 
jogszerű módon. Ilyen tények figyelem-
be vétele mellett nem látott egyelőre 
esélyt arra, hogy a szerződést egyolda-
lú meggondolás alapján meg lehessen 
szüntetni. 

Dr. Vancsura Zoltán szerint ez akkor 
lett volna jó, ha a szerződés törvényes. 
Elmondása szerint az önkormányzat, a 
településnek egy értéktárgyát 67 ezer 
forintos bérleti díjért odaadta, holott a vál-
lalkozás ennek a négyszázszorosát bevé-
telezi. Azt kérdezte a jegyző asszonytól, 
hogy ez nem minősül-e nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelésnek? 

Dr. Menyhárt Anett válaszában 
elmondta, hogy megegyezik a vélemé-
nye dr. Csernus Tiboréval. A rendelke-

zésére álló dokumentumokból megálla-
pította, hogy a kérdéssel foglalkozott a 
testület, pályázat útján hirdették meg a 
Holt-Tiszát. A BÁCSHOSZ kapta a halá-
szati jogot, hogy gyakorolhatja, mivel ő 
volt az egyetlen pályázó. Jogsértést nem 
tapasztalt, de amennyiben lett volna, az 
már kiderült volna. 2007. októberében is 
tárgyalta a testület a BÁCSHOSZ beszá-
molóját. Akkor elhangzott egy határozati 
javaslat, hogy kezdeményezze a képvi-
selő-testület, a szerződés megszünteté-
sét, felbontását, vagy módosítását. Ez a 
határozati javaslat azonban nem kapta 
meg a szükséges többséget, ezért ezt 
elvetette a testület. Dr. Csernus Tibor a 
halászatról szóló törvénynek megfele-
lően tájékoztatta a testületet. A hűtlen 
vagyoni kezelésnek a tényét nem merítik 
ki, mivel a bevételből fizetik a telepíté-
seket, a halőröket és a többi kiadásai-
kat is. Véleménye szerint a tiszaalpári 
önkormányzat, a BÁCSHOSZ, a tisza-
sasi önkormányzat és az állam, csak 
együttműködve tud ezen a szerződésen 
változtatni, kivéve, ha a BÁCSHOSZ 
olyan magatartást követ el, amivel meg-
szegi a szerződést. 

A halászati törvény kimondja, „Ha a 
halászati vízterület egy személy tulajdo-
na, a halászati jogot a tulajdonos önál-
lóan gyakorolja, ha több személy – ide-
értve a Magyar Államot is – tulajdona, a 
halászati jogot a tulajdonosok közösen 
gyakorolják. Társult halászati jog esetén 
a tulajdonosok a tulajdonuk mértéké-
hez igazodó szavazati joggal, egyszerű 
szótöbbséggel határoznak.” Jelen eset-
ben a szavazati arányok, Tiszaalpár 39, 
Tiszasas 23, Magyar Állam pedig 37 %. 

Dr. Vancsura Zoltán javasolta, hogy 
a Tulajdonosi Közösségben Tiszaalpárt 
képviselő Bodor Ferenc polgármester 
hívják vissza. Helyére Maróti Pált java-
solta, de a képviselő nem vállalta. Dr. 
Vancsura Zoltán másik javaslata Győri 
István volt, aki vállalta a képviseletet.

A képviselő-testület 6 igen szava-
zattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózko-
dással – megbízta Győri Istvánt, hogy 
a Holt-Tisza Tulajdonosi Közösségében 
Tiszaalpárt képviselje. 

A képviselők szavaztak arról is, 
hogy Győri István, mint a Tulajdonosi 
Közösségben Tiszaalpárt képviselő sze-
mély, tárgyaljon a BÁCSHOSSZAL, a 
bérleti díj emelésének lehetőségéről.
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Polgármesteri újévi köszöntő
Bort, búzát, békességet,
Olcsóságot, egészséget,
Lehetőleg kevés könnyet,
Dolgainkban rendet, szépet,
Otthonunkban vígan-lakást,
Gondjainkban fogyatkozást,
Újságokban igazmondást,
Jellemben is jó kiállást,
Énekszónak zengő hangzást,
Virágoknak harmathullást,
Emberségben gyarapodást,
Több baráti találkozást!

Egy újév kezdetéhez érkeztünk, 
ilyenkor óhatatlanul is mindenki szám-
vetést készít az elmúlt év eredményei-
ről, esetleges kudarcairól. Ilyenkor az 
ember megpróbál a jövőbe látni, vala-
hogy megpróbálja megfoghatóvá, kéz-
zelfoghatóvá tenni. 

Ilyenkor elővesszük a naptárt, és 
beleírjuk, mi mindenre számíthatunk a 
következő esztendőben. Sokunknak már 
tele van a naptára, vagy legalább is tud-
juk, mi a tervünk, amitől sok esetben biz-
tosan el kell majd térni. Vannak olyanok 
is, akiknek a jövő még csak fehér folt. 
Akárhogy is teltek meg azonban eddig 
az előjegyzési lapok, akármennyi dol-
gunkat látjuk előre, egy valami biztos, 
mi itt Tiszaalpáron közösen töltjük el 
ezt az elkövetkezendő esztendőt, együtt 
fogjuk végig dolgozni a hétköznapokat. 
Ez a munka azonban nemcsak a kövek 
egymásra rakását jelenti, hanem az em-
beri kapcsolatok gazdagítását is. Hisz 
a köveknek csak az emberek adhatnak 
életet, az emberi munka és erőfeszítés 
teszi az emberek sokaságát közösséggé. 
Olyan közösséggé, ahol az erős a saját 
tehetségéből és munkájából boldogul, 
de képes arra is, hogy segítse a gyen-
gébbeket, szolidaritást érezzen az el-
esettekkel, s jószívű természetességgel 

cselekedjék azért, hogy ők is emberhez 
méltó életet élhessenek.

Az önkormányzat képviselőitől a 
polgárok azt várják, hogy megtegyenek 
mindent, amit csak meg lehet tenni. Bi-
zony sokszor lényegesen többet várnak 
el a polgármesteri hivatal dolgozóitól 
is, mint amit a törvények, jogszabályok, 
rendeletek és a rendelkezésünkre álló 
pénzügyi források megengednek. Olyan 
dolgokat is szeretnének látni, amelyek 
meghaladják lehetőségeinket. 

Az előttünk álló év, a ránk neheze-
dő gazdasági válság miatt, sokkal ne-
hezebb lesz, mint az eddigiek, de ezt 
az elmúlt évek kezdetén mindannyiszor 
elmondhattuk. Megvalósításra váró fel-
adataink száma és nagysága viszont na-
gyobb, mint eddig bármikor. Folytatni 
szeretnénk a településközpont átépíté-
sét, tervezzük a Templomdomb felújí-
tását, hogy Tiszaalpár külsőségeiben is 
rangjához méltóan mutatkozzon be az 
idelátogatóknak, és szolgálja az itt élő-
ket. Ennek érdekében, mintegy ötven 
millió forintos költségvetésű pályázatot 
nyújtottunk be az Egyházközséggel és 
a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel ös-
szefogva. Előrehaladott állapotban van 
a szennyvízcsatorna és tisztító rendszer 
építésének előkészítése, mely beruhá-
zással, ha megvalósul, községünk tör-
ténelmének legköltségesebb fejlesztése 
valósul meg, Tovább kell folytatnunk 
a nagyon rossz állapotban lévő önkor-
mányzati intézmények, épületek felújí-
tását. A kiemelt helyeken folytatni kell 
a járdaépítést, és reményeink szerint 
tovább szépül a Holt-Tisza part környe-
zete is. Terveink megvalósításának min-
dig legfőbb korlátja a pénz. Céljainkat 
csak pályázati források megszerzésével 
tudjuk megvalósítani. Ehhez azonban 

tervek szükségesek, szerencsére a kép-
viselő-testület előrelátásának köszönhe-
tően minden szükséges terv már enge-
délyezési szakaszban van. Ezek talán a 
legfontosabb koncepciók, de mellettük 
sok-sok apróbb, de néha legalább en-
nyire fontos feladat vár megvalósításra, 
melyből mindannyian kivesszük a ré-
szünket, a testület tagjai, a polgármes-
teri hivatal munkatársai, minden tiszaal-
pári polgár. 

Mit kívánhatnék Önöknek a ránk 
köszöntött újesztendőre a boldogsá-
gon, a sikereken, az eredményeken túl? 
Mindenki köré megértő és gondoskodó 
családot, jó rokonokat, nyitott szívű se-
gítőkész barátokat, megértő ismerősö-
ket. Munkában és a közéletben őszinte 
és tevékeny összefogást, egymás sokkal 
nagyobb tiszteletét. Akinek a munkája, 
szerencséje, vagy a sorsa megadta, hogy 
élvezheti az élet ajándékait, tudjon alá-
zattal fordulni azok felé, akik valamiben 
hiányt szenvednek. A 2009-es esztendő 
nem ígérkezik könnyűnek, sem feszült-
ségmentesnek. Sokan azt vallják, hogy a 
nehéz időszakoknak vannak előnyei is. 
Megtanulunk, az igazán fontos dolgokra 
koncentrálni, fel tudjuk mérni a valódi 
szükségleteket és felértékelődnek az 
emberi kapcsolatok. A családtagok a ba-
rátok talán egy kicsit jobban figyelnek 
egymásra. 

2009-ben is gyarapodjunk tudásban, 
lelkiekben és mindenek előtt emberség-
ben, emberi kapcsolatainkban is. Meg-
köszönöm, hogy az elmúlt esztendőben 
segítették munkánkat, hozzájárultak 
a község fejlődéséhez, bízva további 
közös sikereinkben Tiszaalpár fejlődé-
sében: 

Boldog újesztendőt kívánok!
Bodor Ferenc polgármester

Itt állunk az újesztendő hajnalánál,
Vajon együtt leszünk még az alkonyatnál?
 
Ebben az újévben merre vezet életünknek útja
Tövisek között, vagy virágok között 
csak Isten tudja.
 
Ó vezessen igaz úton minden egyes léptet,
Őrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsiny 
népet.

Teljesüljön minden, mire szíved vá-
gyott,
Egészség és öröm és sok-sok szeretet.
 
Pénz, munka, barátság, mi örömet szerez
Adjon Isten mindnyájunknak boldog 
újévet

Beküldte:
Tímár Béláné

Idõsek karácsonya
Ebben az évben is megrendezte Ti-

szaalpár Nagyközség Önkormányzata 
az idősek karácsonyi ünnepségét. Az 
ünnepség karácsonyi műsorral kezdő-
dött, amelyet az iskolai kórus tagjai, a 
Hagyományőrző és Honismeretei szak-
kör tagjai, a diákszínpados diákok és a 
Bársony Mihály Népdalkör adtak. Ez-
után szerény vendéglátásban részesültek 
a szép számmal megjelent szépkorúak.

Újévi köszöntő
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Lovas kocsival jött a Télapó
Tiszaalpár települését 2008. de-

cember 5-én a Télapó és öt krampu-
sza is felkereste, aki az idén nem rén-
szarvasfogattal, hanem lovas-kocsival 
közlekedve jutott el a községünkben 
lakó gyerekek egy részéhez. Mikulás-
csomaggal és szaloncukorral kellemes 
meglepetést okozott. Községünk gyer-
mekei nevében szeretnénk köszönetet 
mondani a Télapó főtámogatójának, 
Nemes Erikának és ifj. Faragó János-
nak, aki ötletével, anyagi támogatásá-

val és részvételével megvalósította a 
gyermekek egy részének a megaján-
dékozását. Köszönjük a krampuszok-
nak és segítőjüknek is a részvételét és 
e nemes cél végrehajtását, ifj. Baranyi 
Jánosnak, Csóka Tamásnak, Bársony 
Anettnek, Gál Melindának és Bay Lil-
lának. 

Reméljük, jövőre is felkeresi majd 
gyermekeinket a Télapó. 

Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselői

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveiből

Ismeretterjesztő könyvek: 
Frydman: Televízió és agresszió; 
Goddard, Blythe Sally: Reflexek, ta-
nulás és viselkedés; Wilkinsin Philip: 
Gandhi; A történelem 1000 esztende-
je (helyben használható); Pratkanis- 
Aronson: A rábeszélőgép

Szépirodalom: Lőrincz L. László: 
A lófejű démon; Harris, Joanne: Rú-
najelek; Brown, Sandra: Duplacsavar; 
Roberts, Nora: Az udvarház.

Kamaszoknak ajánljuk: Minte-Kö-
nig, Bianka: Esmeralda átka; Harrison, 
Lisi: Klikk 4.; Nagy Bandó András: 
Madarat tolláról; Brezina, Thomas: 
Csókkekesz és spagettidili; Morris, 
Neil: Elveszett városok; Stevenson, 
Neil: Az építészet közelről

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os 
telefonszámon. Nyitva tartás:  hétfő: 
8-12,  kedd: 13-17,30, szerda, csütör-
tök: 10-12, 14-17,30, péntek: 8-12, 
13-17,30, szombat: 8-12.

Karácsonyi
ünnepség

pásztorozással
A pásztorozás a betlehemezésből 

önállósult pásztorjelenet, szegényebb, 
többgyermekes család három – tíz éven 
felüli – fiaiból kerültek ki szereplői. Ros-
sz ruhákat, bundákat vettek magukra, a 
háziaktól engedélyt kértek, hogy lehet-e 
pásztorozni. Miután ez megtörtént, bol-
dog karácsonyt kívánva, az adományok 
átvétele után mentek tovább. Ezt a szo-
kást elevenítették fel a Ha-Ho Szakkör 
lelkes tagjai és a Szőke Éva tanárnő ál-
tal vezetett csengő hangú énekkarosok 
közös produkciójukban többek között 
az iskolai ünnepségen. Szólót táncolt 
Győri Krisztián és Bársony József. A 
műsor nem szűkölködött tréfás jelene-
tekben, szép és finom kellékekben. En-
nek biztosításában nagy szerepet vállal-
tak a szülők, kollégák, gyerekek, melyet 
ezúton köszönünk! Reméljük teljesült a 
diákok jókívánsága, s békés, boldog ka-
rácsonya volt mindenkinek!

kővágóné kálmán klára
Ha-Ho szakkör vezetője

VEnDÉGszErEpLÉsEk
2008. decemberében iskolánk he-

tedik és nyolcadik osztályos tanulói 
meghívást kaptak a CSOK Sághy Mi-
hály Szakközépiskolájának a szalag-
avató báljára.  A műsor nyitótáncaként 
adták elő a palotást. Mivel a helyszín 
megkívánta, jelentősen megváltozott a 
tánc koreográfiája a Márton-napi bá-
lon előadott produkcióhoz képest, ami 
sok munkát igényelt a tanulóktól. Sze-
rencsére mindenki érezte, mennyire 
fontos a fellépés, ezért kellő komoly-
sággal vett részt a munkában. Ennek 
köszönhetően egy nagyon szép és si-
keres műsorszámot adtunk elő Csong-
rádon.

A Jövőnkért Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény színjátszós diákjai 
sem pihentek decemberben. Az Árpád 
Művelődési Házban kulturális évad-
zárón mutatták be az Eltévedt őzike 
című zenés mesejátékukat, mely igen 
nagy sikert aratott. Néhány tanuló éle-
te első fellépését izgulta végig.

December 29-én Kis Imre meghí-
vására a Nyugdíjas Baráti Kör évbú-
csúztatóján verssel és tánccal mutat-
koztunk be és köszöntöttük vidáman 
az újévet. Ezúton is köszönjük a meg-
hívást, reméljük, örömet szereztünk 
műsorunkkal.

Bondár Enikő

Megnyílt
Gulyás Terka 
bábtanodája

Minden érdeklődő óvodás és isko-
lás gyermeket szeretettel várja a mű-
velődési házba január 23-án pénteken 
14 és 16 óra között.

A „Fogjunk össze a gyermeke-
kért jövőért” Alapítvány kará-
csony előtt 140.000 Ft értékű já-
tékot ajándékozott a tiszaalpári 
óvoda részére, amit a gyermekek 
örömmel vettek birtokba.

A Ciróka Bábszínház elő-
adásai a művelődési házban: 
2009. március 12. csütörtök 
10 és 14 órai kezdettel: A ku-
tyus és a cicus című mese. 
Április 16. csütörtök 10 és 14 
órai kezdettel: Csíkos mese 
című előadás.

Jegyek a helyszínen is kap-
hatóak!
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szenzációs bábelőadás a gyermekek karácsonyán

Minden évben megtelik a műve-
lődési ház nagy terme, a gyermekek 
karácsonya alkalmával. Ez érthető is, 
mert karácsony a legszentebb ünne-
pünk. Akkor jó együtt lenni, és nem 
csak szeretetet, de ajándékot is adni 
egymásnak. A gyerekek tudják azt, ha 
elmennek a művelődési házba, akkor 
biztosan kapnak ajándékot és szeretet 
is azoktól, akik megszervezik szá-
mukra azt a délutánt. 

Akik ott voltak, azok ezúttal sem 
panaszkodhattak. Különleges él-
ményben volt részük, már csak azért 
is, mert bábszínházba csöppentek. 
Aracs Eszter, aki nem régen költö-
zött párjával Tiszaalpárra szenzációs 
előadást mutatott be. Talán még a je-
lenlévő felnőttek közül is sokan azt 
gondolták, hogy nem egy, hanem két 
bábszereplős a mese, amit előadott. 
Az előadás végén aztán bebizonyoso-

dott az, hogy Eszter egyedül játszotta 
el a szereplőket. Ez már csak azért is 
volt érdekes, mert még a hangját is el 
tudta változtatni, olyan érzést keltve, 
mintha nem egyedül lenen a paraván 
mögött. A gyerekek ámulva és bá-
mulva figyelték az előadást, és köz-
be-közbe kiabáltak egy-egy jelenet 
során. A meglepetés a báb előadással 
nem ért véget, mert a Télapó is meg-
érkezett. A nagy szakállúnak persze 
kívánsága is volt, még pedig az, hogy 
a gyerekek énekeljenek, szavaljanak. 
Szerencsére a kicsik sem ijedtek meg 
a Mikulástól és bátran odaültek a tér-
dére és énekeltek. A jutalom sem ma-

radt el, mert a Télapó szaloncukorral 
kedveskedett nekik. Az igazi ajándé-
kozás azonban csak ezután kezdődött. 
Az önkormányzat, a hagyományok-
hoz, híven szaloncukorral és naranc-
csal ajándékozta meg a gyerekeket. 
Ezúttal nem volt olyan tolongás, min-
denki kivárta a sorát, mert volt bőven 
ajándék, így mindenkinek jutott belő-
le. Aki akarta, az akár kétszer is sorba 
állhatott. Ezúttal is bebizonyosodott 
az, hogy adni nagyon jó, főleg gye-
rekeknek. Ők a kicsi ajándékoknak 
is tudnak nagyon örülni. Köszönet a 
szervezőknek, hogy ezúttal is biztosí-
tották a lehetőséget.

A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az előadást.

Tisztelt tiszaalpári lakosok!
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az előző számban megjelent felhívásunk, amelyben kértük azokat, akik szemetüket il-

legálisan helyezik el, nem érte el a célját. Továbbra is a közterületeken és a temetőben helyezi el néhány lakos háztartási 
hulladékát, illetve építési törmelékét. Megbotránkoztató, hogy több ezer ember azon igyekezetét, hogy tiszta, rendezett 
környezetben éljenek, néhányan semmibe veszik. A köztéri szemetelők ellen eljárás indulhat a 218/1999. (XII.28.) Korm. 
Rendelet alapján: Köztisztasági szabálysértés

„7. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, 

ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondos-

kodik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a 

kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el;
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendőrség, a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint a természeti és védett természeti területen 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bír-
ságot szabhat ki.”
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EMELkEDETT A sziLárD huLLADÉk közszOLGáLTATói DíJA
Január elsejétől több mint öt száza-

lékkal emelkedett a szemétszállítási díj 
Tiszaalpáron. Erről a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium közgyűlése döntött, még 
az elmúlt év végén. Az 5,85 százalékos 
emelést ugyanis a konzorcium többsé-
ge elfogadta. Az első ajánlat 11 száza-
lék volt, utána nyolc, és végül 5,8 lett. 

Bodor Ferenc polgármester a testü-
leti ülésen elmondta, hogy az emelés 
mértéke és maga az emelés törvényes, 
és szerződésszerű, de a véleményük 
szerint etikátlan, mert még csak most 
kezdődött a szilárd hulladék szállítá-
sa, és jó lett volna az emeléssel várni. 
Kompromisszumként a kiskunfélegy-
házi kistérség azt javasolta, hogy ha 
egy évet nem is, de legalább az első 
negyedévet meg kellett volna várni, 
hogy milyen tapasztalatok születnek. 
A konzorciumban minden település 
egy szavazattal vesz részt. Tizenha-
tan nemmel szavaztak, de a többség 
elfogadta, az emelést, így 2,27 – 2,47 
Ft/l-re emelkedik a szemétszállítási díj 
Tiszaalpáron is. Az önkormányzat ez-
zel kapcsolatban két lehetőség közül 
választhatott. Vagy elfogadja, vagy ha 
nem, akkor a különbözetet ki kell fi-
zetni. Az előző év mennyiségét figye-
lembe véve ez a különbözet 2,2-2,5 
millió forint lenne. 

Dr. Vancsura Zoltán szerint ki-
szolgáltatott helyzetbe került az ön-
kormányzat. A képviselő-testületnek 
olyan dologról kell dönteni, amibe 

belekényszerítették, és amit meg kell 
szavazni. Magát a szavazást látszat 
szavazásnak nevezte, mert ilyen fon-
tos kérdésben az önkormányzat feje 
felett döntöttek a konzorciumi tagok. 
Választási lehetőség nem nagyon van, 
mert amennyiben a képviselő-testület 
nem szavazza meg az emelést, akkor 
hátrányos helyzetbe kerülhet. A bér-
költség az összes költségvetés harma-
dát sem tesz ki, a többit egyszerűen 
felélik. A hulladékkezelésből, hasz-
nosításból bevételnek kellene lennie, 
erről viszont egy sort sem ír a Homok-
hátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium. Bevétel nincs 
csak folyamatos kiadás. 

A polgármester ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy újrahasznosításból 
terveztek bevételt, 155 millió forintot, 
ami a mai változásokat ismerve túl ter-
vezett. A költségek nagyobb részét az 
amortizációs költségek, illetve a köl-
csönök visszafizetése teszi ki, és ter-
mészetesen a többi, a kisebbik része 
marad a működésre.  

Dr. Csernus Tibor szerint az 5,85 
százalékos emelést, a nyolc tételből 
álló számsorból nehéz kikövetkez-
tetni. Abban bízik, hogy nem fognak 
még további költségek felmerülni. 

Győri István a konzorcium által kö-
zölt számokat hasra ütött számoknak 
tekintette, mert véleménye szerint, a 
tényleges, gyakorlati megvalósításhoz 
semmi közük. Az emelést 22 telepü-
lés képviselője megszavazta, tizenhat 

pedig nem. Amennyiben a felgyői te-
lep nem tud működni a szerződésben 
foglaltak szerint, akkor törvénytelen-
ség történt. A tiszaalpári vállalkozó 
ugyanúgy el tudta volna szállítani ad-
dig a szemetet. 

Bodor Ferenc hozzátette, hogy a 
kiskunfélegyházi kistérség képviselői 
azért sem szavazták meg az emelést, 
mert nincs egy olyan év, ami alapján 
tervezni lehet. Majd 2009. év végén 
lehet a 2010-es évet valamilyen szin-
ten kalkulálni. Nem lehet tudni, hogy 
mennyi lesz a visszafordítható hulla-
déknak az aránya, és hogy a visszavá-
sárolható anyagokat visszavásárolják-
e. Komposzt esetleg fél év múlva lehet 
értékesíteni, de azt sem lehet tudni, 
hogy ez mekkora mennyiség lesz. 
A lakosságot nem lehet igazán köte-
lezni a szelektív gyűjtésre, ezért ezt 
sem szavazták meg. Hiába javasolták, 
hogy ha már nem lehet az egész évet, 
legalább az első negyedévet várják 
meg, az legyen a fordulópont, de azt 
sem sikerült elérni. 

A képviselő-testület az alábbi közszol-
gáltatási díjakat fogadta el, 2009 évre.

Az önkormányzat szeretné azt, 
ha a Templomdomb, és annak kör-
nyéke megfelelően fejlődne. Ennek 
érdekében a római katolikus plébá-
niával egyeztetve, részt kíván venni 
a Vidéki örökség megőrzése elneve-
zésű pályázaton. A tanulmánytervben 
szerepel többek között a kert- és tele-
pülésépítészeti rendezési munkálatok 
mellett, az útburkolat cseréje, autóf-
eljáró, parkoló, ivókút megépítése. 
Amennyiben befér a pályázati pénz-

be, akkor a barokk stílusú templom-
hoz illő padok, kandeláberek kihelye-
zése, valamint a lépcsők, és burkolás, 
illetve a támfal megerősítése is meg-
oldódhatna. 

Mivel a Templomdomb egyházi 
tulajdonban van, az önkormányzat 
felkéri az egyházat, hogy a források 
biztosítására nyújtson be támogatási 
kérelmet. A fejlesztés megvalósítása 
a település érdekeit szolgálja, éppen 
ezért az önkormányzat vállalja annak 

teljes körű előfinanszírozását. Amen-
nyiben az elnyert támogatás teljes 
körűen nem fedezi a bekerülési költ-
ségeket, és az önrész mértékét az ön-
kormányzat fel tudja vállalni, az ezzel 
megegyező mértékű összeget, támo-
gatásként nyújtja. Amennyiben az 
önrészt az önkormányzat nem tudja 
felvállalni, vagy sikertelen a pályázat, 
az egyháznál felmerülő kiadásokkal 
megegyező mértékű összeget végle-
ges támogatásként biztosítja. 

FejleSztéSre vár a templomdomb
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Tiszaalpári hangulatok címmel nyílt 
meg Dunszt István kecskeméti festő és 
grafikus kiállítása a művelődési házban.

Ezúttal nem a diákjainak vezényelt 
a testnevelési órán Dunszt István. Sa-
ját kezének parancsolt, 
hogy tájképeket, épüle-
teket alkosson ecsettel 
és ceruzával. Lazítás-
képpen pedig karikatú-
rákkal színesíti alkotá-
sait. 

A népszerű testne-
velő tanár félig már 
tiszaalpárinak mondja 
magát, mert vett egy 
házat a településen, így 
egyre több időt tud töl-
teni a nagyközségben. 
Szabadidejében pedig 
fest és rajzol. Erről ta-
núskodtak a művelődé-
si ház kamaratermének 
falán látható tiszaalpári témájú képei. 
A művészt és alkotásait Bodor Ferenc 
polgármester méltatta a kiállítás meg-
nyitóján. 

Dunszt István már óvodás korá-
ban beleszeretett a rajzolásba. Később 

az iskolában is egyre közelebb került 
a festészethez. Középiskolában taná-
rairól és osztálytársairól készített ka-
rikatúrákat. Bár testnevelő tanárként 
diplomázott, ahol elsősorban a szakma 

a sport és a testnevelés foglalkoztatta, 
de képzőművészet iránti ragaszkodá-
sa is felszínre került. Megszülettek az 
első tusrajzai. Előbb ceruza és tollraj-
zokat készített, majd felesége unszolá-
sára megpróbálkozott az olajfestéssel 

is, ami rabul ejtette. Azóta is ezzel az 
ábrázolásmóddal készíti a tájképeket, 
portrékat, városrészeket. Nem hanya-
golta el a portré és karikatúra műfaját 
sem. Igen gyakran él ezzel a lehetőség-

gel. A Kecskeméti Re-
formátus Gimnázium 
testnevelő tanáraként 
több száz gyermekkel 
áll napi kapcsolatban, 
akik előszeretettel ülnek 
modellt a tanár úrnak. 
Kedveli az illusztráció-
kat is, számos kötetet, 
könyvet, tankönyvet dí-
szítenek Dunszt István 
rajzai. A több évtizedes 
munkája alatt jó néhány 
kiállítása volt már, Ti-
szaalpáron azonban 
most nyílt az első önál-
ló tárlata.

Ha nyugdíjba vo-
nul, feleségével Tiszaalpáron tervezik 
további életüket. Dunszt István itt sze-
retné kiteljesíteni azt, amit eddig mindig 
csak megszakításokkal tudott végezni, 
hogy minden energiájával az alkotó mű-
vészetre tudjon figyelni és koncentrálni.

Testnevelő nem sportmezben

Dunszt istván (középen) Bodor Ferenc és Bársony istván társaságában.

Mikulás napi meglepetés
Vajon van annál nagyszerűbb dolog, 

mint amikor a gyermekünk szeme felra-
gyog, örül valaminek?

A fehérszakállú, piros ruhás Télapó 
az idén is eljött hozzánk, a művelődési 
házba 2008. december 6-án. Az ünnep-
séget a Tiszaalpári CKÖ képviselői a Ci-
gányhimnusszal nyitották meg, amelyet 
a Tiszaalpári Tiszavirág Cigányhagyo-
mányörző Együttes előadásában hall-
hattunk. A CKÖ elnöke, Ajtai Elemérné 
cigány- és magyar nyelven köszöntötte 
a gyermekeket és a szülőket, akik egyé-
ni és csoportos előadásokkal (énekkel, 
verssel, mesével, jelenetekkel) gazdagí-
tották a rendezvényt. Minden jelenlévő 
gyermek várta a Télapó érkezését, aki 
az idén nem csak mikuláscsomaggal, 
hanem egy-egy játékkal is meglepte 
őket. Nagy volt az érdeklődés. Vajon 
az idén mindenki jól viselkedett? Igen. 
Apró gyermekek néztek lelkesedéssel, a 
szülők pedig meglepődéssel a Télapóra. 
A CKÖ képviselők arcán az önzetlen 

örömszerzés élménye sugárzott, akik 
életre keltették a csodát, azt a csodát, 
amelyet nagyon nehezen tudtak megva-
lósítani felajánlások által. De lám sike-
rült, a terv megvalósult. Odaadó mun-
kájuk és akaratuk meghozta gyümölcsét 
és ez a gyümölcs a gyermeki lélekvilág, 
ahová bejutni kincset ér. Az önzetlen 
örömszerzés az adományozók részéről 
is példaértékű és örültünk, hogy vannak 
még segítőkész emberek, akik hisznek 
az emberi tiszteletben, szavahihetőség-
ben és együttműködnek velünk akár 
nyíltan nevüket vállalva, akár névtele-
nül. Itt szeretném megköszönni minden 
támogatónk segítségét, odaadását, mun-
káját és kívánunk nekik örömteli Bol-
dog Újévet!

Köszönjük támogatásukat: Dr. 
Vancsura István, Késmárki László, Ifj. 
Barna Sándor, Dr. Horváth László, Bo-
dor Ferenc - polgármester, Rácz és Tár-
sa Bt., Bartók István - Iparcikk üzlet, 
Kovács Józsefné - 100 Ft Bt., Juhász 

és Társai Kft. Söröző, Hódi Krisztina 
- Zöldség és gyümölcs kiskereskedő, 
Farkas Csaba - Zöldség-gyümölcs ke-
reskedés, Papp József - Mini vegyes-
kereskedés, Juhász Sándorné - Élelmi-
szer-vegyesbolt, Barta Tímea, Bajzák 
János - Alpárhús Bt., Hanó Mihály, 
Faragó János és Nemes Erika - Piros 
Ász Drink 2008. Bt., Hoffman Ferenc-
né, Martus Pál - Élelmiszer, Vágott 
Baromfi Értékesítő, Tiszaalpári Tisza-
virág Cigányhagyományörző Együttes 
és Gyermektánccsoport, Barta Bálint, 
Barta Bálintné, Barta Brigitta, Baranyi 
Kálmán, Szigetiné Varga Hajnalka, Aj-
tai Lajos, Ajtainé Csipkó Andrea, Csó-
ka Tamásné, Csóka Tamás, és mindazon 
gyermekeknek és felnőtteknek, akik 
színesítették műsorunkat.

Köszönjük mindazoknak a támoga-
tóknak is a segítségét, akik nem kíván-
ják nevüket a nyilvánosság elé hozni.

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
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Bárányok fagynak meg a hidegben
A néhány napja tartó hideg tél nem 

csak az embereket, de az állatokat is 
megviseli. Akadnak olyan juhászok, 
akik szabadtartással tartják a birkákat, 
de erre is oda kell figyelni.

Az alpári réten, több száz birka él 
szabadtartásban. Talán még a gazdája 
sem tudja megmondani 
azt, hogy mekkora is a 
nyáj. Szerencsére most 
nincs nagy hó, így vala-
mennyi élelemhez hoz-
zá tudnak jutni. Mivel 
most van éppen az ellési 
időszak, ez nem kedvez 
az állománynak. A nagy 
hideg miatt ugyanis sok 
bárány elpusztul. Erről 
bárki meggyőződhet, ha 
a rétben lévő domb kör-
nyékére elmegy. Itt telje-
sen nomád körülmények 
között élnek a birkák. 
Tetézi a bajt az is, hogy azok az anya-
birkák, amelyek nem tudnak szoptatni, 
tőgyulladást kapnak. Hiába van mellet-
tük juhász, ő nem segít rajtuk. Nagyobb 
odafigyeléssel azonban ki lehetne kü-

szöbölni az áldatlan állapotot. Néhány 
állaton az állatorvos talán tudna még 
segíteni, de olyanok is akadnak, ame-
lyeken már ő sem. A vadászok szerint 
nagyon sok bárány elpusztult már a hi-
degben, és néhány anyaállat is.

A birka eléggé edzett állat, jól bír-

ja a szabadtartást. -A bárányok azon-
ban nem rendelkeznek még olyan 
gyapjúval, hogy átvészeljék a nagy 
hidegeket. Mínusz egy-két fokot még 
kibírnak születésük után, de tíz fok 

alatt már megfagynak. A szabadtar-
tási technológia olcsóbb, és edzet-
tebbek is az állatok, de azért vannak 
olyan alapkövetelmények, amelyeket 
be kell tartani. Ilyen például az, hogy 
az újszülött bárányokat körbe kellene 
keríteni szalmabálával, mert akkor a 

nagyobb hidegben is 
megmaradnának. Ellen-
kező esetben elpusztul-
nak. Az anyaállatoknak, 
amennyiben nincs álló 
kukoricatábla, akkor ab-
rakot: kukoricát, rozsot, 
tritikálét, ocsút kellene 
adni, hogy megfelelő 
kondícióban legyenek. 
Ha lázas a birka, és nem 
kap megfelelő keze-
lést, akkor elhullajtja a 
gyapjúját, ezért a nagy 
hidegben el is pusztul-
hat. A szabadtartásos 

birka jobban bírja az időjárás viszon-
tagságait, de azért oda kell rá figyelni. 
Egyébként a januári, februári ellésből, 
amelyek megmaradnak, lesznek majd 
a húsvéti bárányok.

Faluvédő- és Szépítő
Egyesület hírei

A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület köszönetet mond mindazok-
nak, aki személyi jövedelemadójának 
1%-át az egyesület javára felajánlotta. 
Összesen 359.568 forint gyűlt össze.

2009-ben szeretnénk több szakmai 
előadást tartani, vásárlással egybekötve. 
Tavasszal tovább folytatjuk a kertésze-
ti kirándulásokat, az elsőt márciusban 
tervezzük. Magyar Kert az Agromash 
Expo kiállítás (kertészeti környezetvé-
delmi) valamint Nemzetközi Orchidea-
és Bromélia Kiállítás időpontja 2009. 
március 14. szombat lesz. Részvételi 
költségeket a jövő hónapi számban kö-
zöljük. A kiállítás helyszíne: Budapest, 
Papp László Sportaréna.

Köszönjük mindenkinek, aki segí-
tette munkánkat, kedves tagjainknak 
aktív hozzáállásukat.

Eredményekben gazdag Újévet kí-
vánunk Mindenkinek!

vezetőség

Szeretet teljes boldog újeszten-
dőt kívánok magam és mozgássé-
rült társaim nevében, mindenkinek! 
Itt az újesztendő az elszámolások, 
a jövőre vonatkozó tervek megszü-
letésének időszaka. Visszatekintve 
2008-ra, egy mozgalmas szép évet 
zártunk. Ahhoz képest, hogy július 
20-án alakultunk, rengeteget dol-
goztunk, mintha egész évet kellett 
volna pótolnunk. Egy fillér nélkül, 
lelkesen, társadalmi munkák, fel-
ajánlások segítségével mára 51 fő 
a tagságunk létszáma. Köszönhető 
a falunapokon való szereplésnek, 
az összefogásnak, és a nagyon erős 
akarásnak. A jól sikerült jótékony-
sági bálnak és az egyre kevesebb 
haszonnal dolgozó de mégis segítő 

szponzoroknak. Tavaly 9 mozgás 
sérült embernek sikerült elintéz-
nem a lakás átalakítási támogatást, 
amit az idén, még intenzívebben 
folytatok. Szent estén egy jelképes 
ajándékkal leptük meg a sorstár-
sainkat, amivel szebbé tettük ka-
rácsonyukat. Szilveszterkor pedig 
egy jótékonysági bált szerveztünk, 
aminek több mint 100 részvevő-
je volt, és óriási sikere. Mindenki 
elégedetten és hatalmas élménnyel 
gazdagabban tért haza. Ennek kö-
szönhetően egy rövid időre megint 
megoldódott a működésünk. Kö-
szönet érte a segítőknek, szponzo-
roknak, és mindenkinek!

hanó Mihály
mozgássérült egyesület vezetője

Újévi köszöntő



9. oldal

Jól gazdálkodnak a vadászok a területen
Odakint reggel még nagyon hideg 

van. A vadászok azonban már készülőd-
nek. Vastag, terepszínű ruhát vesznek 
fel. Szombat van, és ilyenkor vállukra 
veszik a puskát, és irány a határ. Január 
elseje óta azonban már nyulat nem lőhet-
nek. Az apróvad közül csak fácánkakas 
akadhat puskavégre. Dúvadat azonban 
bármikor elejthetnek. A vadásztársaság 
9217 hektáron gazdálkodik, és 45 fős 
taglétszáma van.

Folyamatosan gyülekeznek a puskás 
emberek és írják be nevüket, vadászati 
engedélyük számát a nagykönyvbe. Az 
eligazítás után mindenki felszáll a trak-
tor fedett pótkocsijára, és irány a nagyrét. 
Összesen huszonegy vadász és öt hajtó 
próbál szerencsét 
ezen a szombati na-
pon. Azt mondják, 
hogy azért a rétet 
választották, mert 
ott nem minden 
időjárási körülmé-
nyek között lehet 
vadászni. A mocsa-
ras részek nagy ré-
sze befagyott, ettől 
függetlenül akadt 
olyan vadász, aki-
nek megmerült a 
bakancsa. Már az 
első hajtásban ti-
zenegy kakas esett, ami szép eredmény-
nek mondható. Szerencsére öt kutya is 
segítette felhajtani a vadat. Szükség is 
volt rájuk, mert olyan helyre is bebúj-
tak, ahova az ember nem bírt volna be-
menni. A fácán ugyanis képes megbúj-
ni a bozótban, és csak akkor repül föl, 
amikor már nagyon közel vannak hozzá. 
A második és a harmadik hajtásban már 
kevesebb madár esett, igaz nagy terü-
letet is fogtak át a vadászok. Egy róka 
azonban nem tudott elmenekülni, és a 
vadászat áldozata lett. Egy másik társ 
azonban szerencsés volt. Neki sikerült 
elmenekülnie. Fél tizenkettőkor már 
annyi kakas lógott a pótkocsi oldalán, 
hogy mindenkinek jutott egy. Igaz lett 
volna még idő néhány hajtásra, de ak-
kor nem biztos, hogy esett volna annyi 
madár, hogy mindenki kettőt vihessen 
haza. Éppen ezért közös megegyezés-
sel úgy döntött a társaság, hogy befeje-
zik a vadászatot. Mivel a folyó mellett 
hagyták abba, még haza is kellett menni. 

Nem volt egyszerű, mert a rázós, csonttá 
fagyott földön nem lehetett csak lassan 
haladni. A traktor egyébként sem egy 
gyors jármű. Jó három negyed órába 
tellett, mire Pap József vadőr házánál 
leszállhatott a társaság a pótkocsiról. A 
teríték előtt mindenki megemelte a ka-
lapját, majd kiosztották a fácánokat. A 
rókát Czinege István vitte haza, mivel ő 
ejtette el.

A vadászat után Kiss Lajost kérdez-
tük arról, hogy milyen az eddigi szezon. 
Az elnök elmondta, hogy az elmúlt év 
nyarán hatszáz darab előnevelt fácánt 
vásárolt a társaság. Tizenkét hetes koru-
kig nevelték, utána szabadon engedték 
őket. A hatszáz darabból háromszáztíz 

kakas volt, a többi tyúk. Még mielőtt 
szabadon engedték volna az állományt 
augusztus elején, a kakasokat megje-
lölték műanyagkötözővel, hogy tudják, 
mennyit ejtenek majd el belőle. 

A vadászatot október 19-én kezdték 
fácánra és nyúlra. Eddig 360 darab fácán-
kakas, és 195 darab nyúl került terítékre. 
A nyulat december 31-ig lehetett lőni. A 
társaság azt tervezi, hogy január végéig 
fognak lőni fácánra, mert addigra ki tud-
ják lőni a 400 darabot. Amennyiben nem 
sikerül, még februárban tartanak egy-
két vadászatot. Kakasra ugyanis február 
végéig vadászhatnak. Őz nagyon szépen 
van a területen. Százhúsz darabra van 
kilövési engedélyük, amiből már százat 
elejtettek. A többit február végéig akar-
ják kilőni. Természetesen külföldieket 
szoktak vadásztatni. Főleg Ausztriából, 
Németországból és Olaszországból jön-
nek vadászok, hogy őzbakra, fácánka-
kasra és nyúlra lőhessenek. A bérvadá-
szok a kilövésért fizetnek. Ez jó bevétel 

a társaság számára, szükség is van rá a 
jelentős kiadások miatt. Az elmúlt idő-
szakban jelentősen szaporodott a vad-
disznó a réti területeken. Állományukat 
folyamatosan apasztani szükséges, hogy 
ne tudjanak mértékadó kárt okozni a 
kultúrnövényekben.  Vaddisznót csak a 
rétben lehet találni, a felső területeken 
nincsenek. Ettől függetlenül vaddisznó-
hajtást nem szoktak tartani, mert túlsá-
gosan is nagy a terület, nem tudnák úgy 
átfogni, hogy egy-egy hajtás eredmé-
nyes legyen, valamint a vaddisznóhajtás 
szervezésének szigorú feltételei vannak, 
annak veszélyessége miatt.  Éppen ezért 
csak lesről lövik a disznókat. A rétben 
a vaddisznóra rendszeresen vadászók 

tarthatnak fent sa-
ját gondozásban 
magaslest a föld 
tu la jdonosának , 
illetve a vadásztár-
saság vezetésének 
engedélyével.   Az 
őzek és a vaddisz-
nók nagy részét 
vadátvevőknek ad-
ják el. Kiss Lajos 
szólt a rókákról is. 
Mivel repülőgépről 
szórt, csali falatok-
ba rejtett veszett-
ség elleni anyaggal 

immunizálták őket, ez a betegség nem 
apasztja állományukat. Jelenleg a rühes-
ség van jelen az állományban, amely rit-
kítja őket. Számuk az utóbbi időszakban 
megszaporodott, évente hatvan-hetven 
darabot szoktak kilőni, az egész terüle-
ten. 

Az elnök elmondása szerint, 
ilyenkor télen, amikor nincs elegen-
dő élelme a vadnak, nem feledkeznek 
meg, az állatok etetéséről sem. Ku-
koricával, búzával, tritikáléval, kö-
lessel etetik az állatokat. Hetente, ha 
szükséges, akkor több alkalommal is 
visznek a vadőrök takarmányt őzek-
nek, nyulaknak és fácánoknak. Tarta-
lék pénzük mindig van arra, hogy ha 
szükséges, akkor vegyenek megfelelő 
takarmányt. Nem lehet azt mondani, 
hogy a vadászok rosszul gazdálkod-
nak a területükön. Mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy jó legyen 
a vadállomány, és minél kevesebb 
dúvad legyen a területen.         sz. t.
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Fájdalmas esemény fogatott tol-
lat velem, a nagyapám halála. Nagy-
apám Alpáron született, élete nagy 
részét is Alpáron élte le. Húsz évig 
volt az alpáriak és újfaluiak nyugal-
mának őrzője, védője. Járta a falut 
és a tanyavilágot, télen, és nyáron, 

gyalogszerrel, néha térdig érő hóban, 
fagyban. Ugyanis rendőr volt. Fájdal-
mas szívvel vettem tudomásul, hogy 
halála alkalmából nem érdemelte 
meg, hogy a KMB irodánál kitegyék 
a fekete lobogót. Most, amikor min-
denkinek díjakat adunk át, legalább 

ennyivel az ő emlékének is tiszte-
leghettek volna. Ezúton szeretném 
megköszönni azoknak, akik szeretett 
nagyapám Csató József temetésén 
részt vettek, sírjára virágot tettek, ez-
zel is osztozva fájdalmunkban.

Köszönettel: Ballabás Erika

A felnőttek a vártnál gyengébben szerepeltek
Befejeződött a 2008-2009-es évi 

labdarúgó bajnokság őszi szezonja. 
Sajnos a felnőtt csapatunk az utol-
só előtti helyről várja a folytatást. 
Ettől azért sokkal jobb eredményre 
számítottunk. A csapataink eddig 
nem közölt mérkőzéseinek ered-
ményei.

Felnőttek: Tiszaalpár-Városföld 
0-3, Kunfehértó-Tiszaalpár 3-3. 
Az utolsó két 
mérkőzésün-
kön tehát egy 
döntetlent és 
egy vereséget 
értünk el. A 
gólarány 3-6.

A bajnok-
ság félidejé-
ben a tizen-
ötödik helyen 
állunk. Tizen-
öt mérkőzés-
ből két-két 
g y ő z e l m e t 
és döntetlent 
szereztünk, 
és tizenegyszer hagytuk el vesz-
tesen a pályát. Ez mind összesen 
csak nyolc pontot eredményezett, 
tizenkilenc rúgott és negyvennyolc 
kapott gól mellett.

Ifjúsági csapat: Tiszaalpár-Vá-
rosföld 4-2, Kunfehértó-Tiszaalpár 
5-2. Az utolsó két mérkőzésen egy 
győzelem és egy vereség születet, 
a gólarány 6-7. Az ifjúsági csapa-
tunk lényegesen jobban szerepelt a 
felnőtteknél, mert a tizedik helyen 
zárta az őszi szezont. A tizenöt 

mérkőzésből öt győzelmet sze-
reztek, kétszer döntetlent játszot-
tak és nyolc alkalommal kaptak 
ki. A mérkőzéseken 17 pontot 
gyűjtöttek, huszonkilenc alka-
lommal találtak a kapuba és 43 
gólt kaptak.

Serdülő csapat: Tiszaalpár-Ke-
rekegyháza 7-0. A tizenegy csapat 
közül a fiúk az ötödik helyet sze-

rezték meg. Tíz mérkőzésen négy 
győzelmet arattak, két alkalom-
mal döntetlent sikerült elérniük, és 
négyszer vereséget szenvedtek. Az 
őszi fordulóban tizennégy pontot 
szereztek. A rúgott és a kapott gól 
ugyan annyi, 34-34.

A női csapatunk, akik először 
indultak a bajnokságban, már ko-
rábban befejezték az őszi szereplé-
süket. Csapataink közül ők állnak a 
legelőkelőbb helyen, a negyediken. 
Kilenc mérkőzésből öt alkalommal 

győztek, egyszer döntetlent ját-
szottak, háromszor pedig kikaptak. 
Tizenhat pontot szereztek, a gól-
arányuk pedig 27 rúgott gól mellett 
17 kapott.

Utánpótlás nevelés. Korosztá-
lyos tornán szerepeltek fiataljaink, 
az MLSZ által meghirdetett úgy-
nevezett NUSI program keretén 
belül. Szép eredményeket értek el 

Ivicz Lázár és 
Besszer Péter 
veze téséve l 
ifjú labdarú-
gó palántáink. 
Három kor-
csopor tban: 
ó v o d á s o k , 
első és máso-
dik, valamint 
negyedik és 
hatodik osz-
tályosok ver-
s e n y e z t e k . 
Tavasszal sze-
retnénk továb-
bi lehetőséget 

teremteni a fiatal játékosainknak.
Az őszi szezonban elért ered-

ményekkel nem teljes mértékig 
vagyunk elégedettek. Különösen 
a felnőtt csapattól vártunk többet. 
Remélhetőleg a tavaszi mérkőzése-
ken eredményesebben tudnak majd 
szerepelni és elkerülünk majd az 
utolsó előtti helyről.

Az elnökség nevében minden 
kedves tiszaalpári lakosnak

Boldog Újévet kívánok!
Martus Pál

tősgyökeres alpári volt
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2009-BEN IS EGYSÉGES
500 FT-OS ÉS 1000 FT-OS
DARAB ÁRON KÍNÁLUNK

nõi, férfi, gyerek ruhákat,
cipõket, valamint

kaphatók még gombok,
húzózárak, fonalak, gobleinek.

Hímzett törölközõkre
egyedi rendelést

felveszünk
(névnap, születésnap,

Valentin nap stb.)
Széles áruválasztékkal

várunk minden
kedves vevõt!

Baby Divatáru

Üvegezés, képkeretezés
• Külsõ és belsõ építésû ajtók üvegezése, sík, színes és fehér
   katedrálüveggel
• Hõszigetelt üveg készítése egyedi méret alapján
• Tükörvágás
• Hagyományos ablakok átalakítása hõszigetelt üvegesre.
• Akváriumkészítés
• Homokfúvás üvegre, tükörre saját elképzelés szerint,
   például: üvegpohárra, bögrére, név, vagy bármilyen dísz.

híVásrA házhOz MEGyEk!
Képkeretezés: gobelinek, festmények, kézimunkák, 

poszterek fényképek, családi fotók keretezése
igény szerint minõségi paszpartuzással.

Ön kitalálja, mi megvalósítjuk egyedi ötleteit és elképzeléseit.

Herczeg tibor Cím: tiszaalpár, vörösmarty 11
tel.: 76/424-997 vagy mobil: 06-20/92-60-987
nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig: 16-19 óra

 szombat: 8 – 12 óráig.

FArsAng 2009.
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Könyvtár 2009. február 
14-én, szombaton 14 órai kezdettel 
rendezi hagyományos farsangi bál-
ját. 

Belépő: 200 Ft (felnőtteknek és a 
nem itt tanuló diákoknak). Az iskola 
13 órától tart nyitva. 

programok:
Osztályok és egyéni jelmezesek 

produkciói.
Tombolahúzás. (A tombola 50 

Ft. Az osztálytanítóknál valamint a 
DÖK-ös gyerekeknél kapható 2009. 
február 11-től.)

A műsor után diszkó szórakoztat-
ja a résztvevőket. (DJ-k: Janik János 
és Donka Viktor)

A farsang ideje alatt az SZMK 
büfét üzemeltet, ahol farsangi fán-
kot (100 Ft), szendvicset (50 Ft) és 
üdítőt árusítanak.

Sok szeretettel vár mindenkit: a 
Szülői Munkaközösség és az iskolai 
Diákönkormányzat.

Vidám óévbúcsúztató a Baráti Körben
A művelődési ház nagy termé-

ben álló, gyönyörűen feldíszített 
karácsonyfa még hirdette, hogy 
alig ért véget a szeretet ünnepe, 
és máris itt van egy újabb ün-
nep. Ismét eltelt egy esztendő, s 
a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai és 
barátai, a meghívott vendégek-
kel együtt egy újabb ölelésre, 
baráti kézfogásra jöttek össze, 
az óév búcsúztatására. 

A Télapó csikorgó foga és le-
helete, már nem jutott be a szépen 
megterített asztalok közé. A jó 
hangulatot teremtő zenészeink, 
a finom itókák, a még finomabb 
pörkölt jóízű falatozása mel-
lett, igazán megjött a jelenlévők 
hangulata. A tálakból elfogyott 
pörkölt mutatta, hogy szaká-
csaink, Varga Mihály és Bartók 
Béla nem hiába dolgoztak egész 

nap. A pörkölt finom volt, mint 
mindig. Köszönet nekik érte. És 
hogy lerázzuk a finom falatokat, 
bizsergő lábaink alá megszólalt 
a táncba hívó zene. Az örege-
dő lábak életre keltek. Roptuk a 
táncot, fiatalokat megszégyenítő 
fürgeséggel.

A tombola sorsolása közben 
pihentünk egy kicsit, és gyerme-
ki boldogsággal örültünk egy-
egy nyereménynek. Éjfélkor 
összecsendültek a poharak, bol-
dog újévet kívánva egymásnak. 
Hajnalig szólt a zene, s aki bírta 
szusszal, még mindig táncolt.

Kívánjuk, hogy egy év múl-
va is találkozzunk mindannyian 
ugyan itt. Boldog újévet kíván 
a Nyugdíjas Baráti Kör vezető-
sége nevében Szederkényi Zol-
tánné Ceni

ruházATi
BOLT

ÚJFALun!



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106

E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hét-
fõtõl péntekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A 
hirdetések szövegét hirdetõinktõl készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem õrzünk meg 
és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

Aprók

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690
Török Roland: 06-20/539-6658
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594

12. oldal

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható: 

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

ÜzLETÜnk nyiTVA TArTásA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig,

szombaton: 8.00-12.00 óráig.
tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008.

Nyitvatartásunk 2009. január 1-től
megváltozott 12-13 óráig
ebédszünet miatt zárva.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Miklós Zoltán és Lehoczki 
Margit.
Akiket nagyon vártunk: Réczicza Viktória Laura (anyja 
neve: Lantos Angéla), Konfár Panna (Kovács Mónika), 
Nagy Richárd (Csányi Ildikó).
Akiket elveszítettünk: Borbély Lászlóné Marsa Terézia 
Etelka (született: 1929), Góg István (1942), Kürti Gáspárné 
Magyar Rózsa (1923), Győri László (1950), Szepesi Miklós  
(1934), Farkas János (1933), Iván Istvánné  (PAX 1922).

* A Filantrop Kht. Kiskunfélegyházi kirendeltsége felvesz 
egy fő kéményseprőt, Tiszaalpár, illetve Lakitelek terüle-
tére. Jelentkezni lehet a kirendeltségen, Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 15. tel: 76/462-846.

 * Tiszaalpáron bizományosi értékesítéshez vállalkozót 
keresek! Üzlethelység van! Tel: 20/421-5441.

 * Tíz hetes keverék kiskutyák ingyen elvihetők! Létra 
eladó. (Masszív, erős, 4 méteres, fából.) Érdeklődni: 76/424-
397 Tiszaalpár, Arany J. u. 5.

DÉMÁSZ Zrt. telefonszámai
D-Vonal (központi szám): 06-40-822282,
Mérõállásközlés vezetékes számról: 06-80-828180 
Mérõállásközlés mobiltelefonról: 06-40-828180
Mûszaki hibabejelentés: 06-40-822000

köszönJÜk
A nyolcvan évesek korosztálya nevében szeretném 
megköszönni az önkormányzat és a képviselő-testület 
megemlékezését a karácsony, a szeretet ünnepe alkal-
mából.

Bodor Lajos, 88 éves nyugdíjas


