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Eddig kevés hó esett a tél folyamán

Az idei tél is, mint minden évben, 
tartogatott meglepetéseket. Kezdődött 
azzal, hogy nem akart igazán tél lenni, 
nem akart eljönni a hideg és a hó, 
pedig sokak szerint a tél csak hóval 
az igazi. Különösen a gyerekek azok, 
akik alig várják azt, hogy nagy pely-
hekben hulljon a fehér csapadék, mert 
akkor lehet szánkózni, hógolyózni. A 
karácsony számukra akkor az igazi, 
ha minden fehér. Tény és való, hogy 
ezzel a felnőttek közül is nagyon 
sokan egyetértenek, még akkor is ha, 
legtöbbjük más szemszögből nézi a 
hóesést. Ők leginkább nem kívánják. 
Nem kívánják, mert el kell takaríta-
ni, mert csúsznak az utak, könnyen 
balesetet lehet szenvedni, és többet 
kell fűteni. Az időjárás azonban nem 

kívánságműsor. Ha esik, akkor nincs 
mit tenni, ha nem, akkor pedig abba 
kell belenyugodni. Az idei tél, ha 
lehet azt mondani, akkor a felnőttek-
nek kedvezett. Alig volt csapadék, ez 
persze nem tejesen igaz, mert csak 
hóból volt kevés, eső viszont jócskán 
esett.

Azért néhány hétre a foga fehérjét 
is kivillantotta a tél. Fokozatosan hűlt 
le a levegő, és még mínusz tíz fok alá 
is csökkent. Ez viszont azt jelen-
tette, hogy befagyott a Holt-Tisza. 
Kezdetben alig volt néhány centi-
méteres a jég vastagsága, de aztán 
hogy hidegebb lett, úgy vastagodott. 
A horgászok szerint, néhol a húsz 
centiméteres vastagságot is elérte. Ez 
már teljes biztonságot adott a korcso-

lyázni, csúszkálni vágyóknak. Ki is 
használták. Néhány hétvégén nagyon 
sokan élvezték azt, hogy korcsolyáz-
hatnak. A kisebb gyerekeket szüleik 
szánkóval húzták a jégen. Persze a 
fanatikus horgászok sem pihentek. 
Léket vágtak a jégen, és abba lógat-
ták bele a horgot. A szerencsésebbek 
fogtak is halat, de a többségnek csak 
a tiszta levegő, és a csendes környe-
zet jutott. Ahogy mondani szokás, ez 
sem semmi. Most már túl vagyunk a 
tél javán, több hetes hidegre, hava-
zásra nem nagyon számíthatunk. 
Sokan már az elmúlt napok enyhe 
időjárása miatt a tavaszt várják, és 
biztosak lehetnek benne, hogy el is 
fog jönni.

Sz. T.

Fotó: Tiszaalpári Hírmondó archív
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Ebben az évben több pénzt kapnak a civilszervezetek
Minden évben külön összeget tulajdo-

nít el az önkormányzat a civilszervezetek 
részére. Az egyesületeknek, kluboknak 
el kell számolniuk a kapott összeggel. 
Ez mindig a következő év elején szokott 
bekövetkezni. Az elmúlt testületi ülésen 
a civil szervezetek beszámoltak arról, 
hogy mire költötték a 2008-ban kapott 
összeget.

Az elszámolásokat először a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta meg és 
tett javaslatot a képviselő- testület felé.

Kacziba Sándor a bizottság elnöke 
ismertette a javaslatukat. A sportegye-
sület 2008. évben 2,4 millió Ft támoga-
tást kapott, a 2009-es évre 3 millió Ft 
támogatást kér, a bizottság javaslata 2,6 
millió Ft. Martus Pál az egyesület elnöke 
arra kérte a képviselőket, hogy ha lehet, 
akkor szavazzák meg a három millió 
forintot, mert nagy segítséget jelentene 
az egyesület idei költségvetésének meg-
valósításában. Amikor átvették a lab-
darúgó szakosztályt, akkor mindössze 
felnőtt és ifjúsági csapat működött, azóta 
serdülők, óvodások és öregfiúk is rúgják 
a labdát. A kiadásaik legnagyobb részét a 
busz költség teszi ki. Egy busz vásárlása 
esetén megoldódna nem csak a sportolók 
szállítása, de iskolai célokra is lehetne 
használni.

A polgárőrségnek a 2008. évi támo-
gatása 500 ezer Ft volt, a 2009. évre 600 
ezer forintot kértek, mivel saját autóval 
rendelkezzen, és ennek a fenntartása nem 
kevés pénzbe kerül, és ez évtől a céges 
autók után is kötelező adót fizetni. 

A horgász egyesület az elmúlt évben 
nem kapott támogatást, és az idei elkép-
zelések között sem szerepelt. Patai Ferenc 
az egyesület elnöke megjegyezte, hogy az 
elmúlt évben azért nem kaptak támogatást, 
mert majd a BÁCSHOSZ segíti az egye-
sületet. Elmondta, hogy 700 tagjuk van, és 
szerinte az önkormányzatnak kellene támo-
gatni az egyesületet. Arra kérte a képviselő-
ket, hogy arányosan osszák el a pénzt.

Bodor Ferenc polgármester ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy Tiszaalpáron 
jelenleg 14 bejegyzett civilszervezet 
működik, ebből heten részesülnek támo-
gatásban. Elsősorban azokat a civil-
szervezeteket kell az önkormányzatnak 
támogatni, akik részben vagy egészben 
önkormányzati feladatokat vállalnak át. 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy 
nem elsősorban a szórakozást, hanem 
azoknak a feladatoknak az elvégzését kell 

az önkormányzatnak támogatni, amelyek 
az egész községet érintik 

A nyugdíjas klubok 2008. évi támo-
gatása 500 ezer Ft volt, ők 2009-re nem 
jelöltek meg összeget, a bizottság javas-
lata 300 ezer Ft. 

Kiss Imre a Nyugdíjas Baráti Kör 
elnökének az volt a véleménye, hogy 
a három klub megszolgálta a juttatást, 
amit kapott. Egész nyáron segítették a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület munkáját. 
A három klubnak összesen 240 tagja van. 
Az elmúlt évi 500 ezer forint szerinte nem 
volt sok, de ha nem kapnak annyit, azt 
is elfogadják. Kacziba Sándor elmondta 
még, hogy pályázni is lehet különböző 
pénzekre, éljenek ezzel a lehetőséggel a 
klubok és az egyesületek.

A Faluvédő- és Szépítő Egyesület 2008-
ban 150 ezer Ft támogatást kapott, 2009. 
évre nem jelöltek meg összeget, a Pénzügyi 
Bizottság továbbra is 150 ezer Ft támogatást 
javasolt. Vajda Márta elnök megköszönte a 
nyugdíjasok és az általános iskolások mun-
káját, valamint az egy százalékokat.

A polgárvédelem 2008. évben 50 ezer 
Ft támogatást kapott, 2009. évre a bizott-
ság nem jelölt meg összeget. A rendőrség 
elmúlt évi támogatása 150 ezer Ft volt, 
és most is ennyit javasolt a bizottság. 
A kiskunfélegyházi tűzoltóság 2008-ban 
50 ezer forintot kapott, és most is ennyi 
volt a javaslat. Az Erdei Iskola 100 ezer 
Ft támogatásban részesült az el elmúlt 
évben, továbbra is 100 ezer Ft-ot volt a 
javaslat. A szülői munkaközösségnél is 
hasonló volt az összeg százezer forint. Az 
újonnan alakult Lovas Sport Egyesület, 
150 ezer Ft támogatást kért, a bizottság 
100 ezret javasolt. A néptáncos gyer-
meknek 150 ezer Ft támogatást kértek, 
a BKM-i Közoktatásért Közalapítvány, 
pedig nem jelölt meg összeget. E két 
utóbbi kérelem a 
bizottsági ülés után 
érkezett. A BKM-
i Közoktatásért 
Közalapítvány, az 
elmúlt évben 265 
ezer Ft-tal támogat-
ta az iskolát, és a 
könyvtárt. 

Bodor Ferenc 
elmondta, hogy 
egy keretet el kel-
lene különíteni, az 
év közbeni kisebb 
kérelmekre. A rend-

őrség támogatásával kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy ne pénzt adjanak, hanem 
egy robogót vegyenek amellyel, sokkal 
nagyobb területet lehetne bejárni, sokkal 
mozgékonyabbak lennének a rendőrök, 
elsősorban a tavaszi, nyári időszakban. 
A Lada Niva fogyasztásához képest, egy 
kis-fogyasztású robogóval, sokkal jobban 
ott tudnának lenni Tiszaalpár közterüle-
tein. Ha ezt használnák többet, akkor a 
központilag a rendőrségtől kapott benzin 
több kilométerre lenne elegendő. 

A képviselők véleménye nem min-
den esetben egyezett meg a Pénzügyi 
Bizottság véleményével. Éppen ezért 
több javaslatot is tettek a változtatásokra. 
Dr. Vancsura István például több egyesü-
letnek magasabb összeget javasolt. Arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a bevételeknél 
próbáljanak keményebbek lenni, és akkor 
nem kell garasoskodni. 

Dr. Csernus Tibor erre válaszolva 
elmondta, hogy nehéz gazdasági év követ-
kezik, az eddigieknél is lehetnek nagyobb 
megszorítások. Amennyiben évközben 
igények merülnek fel, akkor még lehet 
pénzt folyósítani a kérelmezőknek.

A polgármester szerint, a többi önkor-
mányzati támogatáshoz képest Tiszaalpár 
elég jó színvonalon támogatja a civilszer-
vezeteket. Amikor az ÖNHIKI-s pályá-
zatra nyújtottak be pályázatot akkor azt 
a választ kapták, hogy amikor ilyen célú 
támogatásra ennyit tud fordítani az önkor-
mányzat, akkor nem is áll olyan rosszul. 
Évközben valószínű, hogy fognak még 
érkezni, elsősorban rendezvényekre támo-
gatási igények, ezeket minden esetben a 
képviselő-testület fogja elbírálni. 

A képviselő-testület ezt követően a 
javaslatokat külön-külön szavazta meg. 
Ez alapján az alábbi összegeket kapják az 
egyesületek 2009-ben támogatásként.
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Kinevezett jegyzője van Tiszaalpárnak
Január elseje óta határozatlan időre 

kinevezett jegyzője van Tiszaalpárnak. 
dr. Menyhárt Anett a korábbi jegyző, 
Biczók Mihály helyébe lépett. A jegy-
zői állást az önkormányzat hirdette 
meg még az elmúlt évben, hat hóna-
pos próbaidővel. Az állásra többen is 
jelentkeztek, de a képviselők többsé-
ge dr. Menyhárt Anettnak szavazott 
bizalmat. A jegyzői feladatokat július 
elseje óta látja el. 

A jegyzői állást határozatlan idő-
re hirdette meg az önkormányzat, 
hat hónapos próbaidővel. Az elmúlt 
fél év alatt a képviselőknek lett vol-
na lehetőségük arra, hogy 
azonnali hatállyal meg-
szüntessék a közszolgálati 
jogviszonyomat – tájékoz-
tat dr. Menyhárt Anett. Ez 
azt is jelentette, hogy így 
automatikusan maradtam a 
település jegyzője. 

- Mióta dolgozik a hiva-
talban?

- 1999. augusztus elseje 
óta, ebben az évben lesz tíz 
éve. 

- Saját elhatározásból 
döntött úgy, hogy indul 
jegyzőként, vagy esetleg 
Biczók Mihály kérte fel 
erre?

- A döntés saját elhatározásom 
volt. A pályázat benyújtása előtt sokat 
gondolkodtam, hogy ha jegyző lehe-
tek Tiszaalpáron, milyen változásokat 
fog ez eredményezni az életemben. A 
végső döntés meghozatalát segítette, 
hogy családomtól, kollegáimtól, bará-
taimtól is biztatást kaptam. Az elmúlt 
év április 17-én volt az a testületi ülés, 
amikor döntöttek a képviselők arról, 
hogy én lehetek Biczók Mihály utód-
ja. Június 30-ig fokozatosan vettem át 
a folyamatban lévő ügyeket, nagy ré-
szüket már korábban is ismertem.

- Mondott-e olyan dolgokat Biczók 
Mihály, hogy mire kell figyelnie, me-
lyek azok az ügyek, amelyeket jobban 
szem előtt kell tartani? 

- Az elmúlt kilenc év alatt nem csak 
az ügyeket, de az embereket is megis-
mertem, ezért talán helyzeti előnyöm 

volt azokkal szemben, akik - a jegyzői 
állásra jelentkezettek közül - nem is-
merték a település életét. Naponta sok 
emberrel találkozok, minden állam-
polgárnak – természetes módon – a 
saját ügye nagyon fontos, ezért is ne-
héz súlyozni, próbálok mindenkinek a 
legjobb tudásom szerint segíteni.  

- Korábbi munkája során mennyire 
látott bele a jegyzői munkába?

- Azt mondhatom, hogy fokozato-
san ismertem meg. Igazából azonban 
az igazgatási munka volt a feladatom. 
Rendeleteket készítettem elő testületi 
ülésekre, és önállóságra adott okot, 

hogy a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat ügyeit gyakorlatilag teljes 
egészébe én intéztem. 

- Mikor merült fel legelőször az, 
hogy jegyzőként szeretne dolgozni?

- Korábban a főiskolán már mond-
ták, hogy a közigazgatásban kellene 
dolgoznom. Ez húsz éves koromban 
volt. Azt hiszem tudatosan készültem 
erre a hivatásra. 

- Minek tulajdonítja azt, hogy a 
képviselők elfogadták, mert a fél év 
alatt nem kezdeményezték a jogvi-
szony megszüntetését?

- Erre nem tudok válaszolni, talán 
őket kellene megkérdezni. Minden 
esetre megpróbálom a munkájukat se-
gíteni, amennyire tudom. 

- Nem félt attól, hogy a képviselők 
esetleg megpróbálják sarokba szoríta-
ni?

- Nem.

- Milyen tervekkel, elképzelésekkel 
vágott neki a munkának?

- Azt mondhatom, hogy nem új 
hivatali állományt vettem át. Akik itt 
dolgoznak, azok már tudják a felada-
taikat. Ezt úgy lehet értékelni, hogy 
megfelelő a munkájuk, éppen ezért a 
hivatalban nincs fluktuáció. Személyi 
változások az utóbbi időben nem vol-
tak, a szervezet átalakítása már korá-
ban megtörtént. Jelenleg két csoport 
működik, a pénzügyi és az igazgatási. 
Ekkora hivatalnál ez elegendő is, nem 
lenne értelme annak, hogy osztályo-
kat hozzunk létre. Ami gondot jelent, 

hogy egy dolgozónak több 
területet is át kell látnia. 
Ez kihívást is jelent, mert a 
jogszabályokat mindig kö-
vetni kell. Megpróbáljuk a 
határidőket tartani, és a pá-
lyázatokat figyelni. 

- Korábban az igazga-
tási csoportnak volt a ve-
zetője. Most ezt a feladatot 
ki látja el?

- Erre még nem tudok 
válaszolni, mert most fe-
jeződött be a pályáztatás, 
de nem csoportvezetői, ha-
nem igazgatási ügyintézői 
állás került pályáztatásra, 

heten pályáztak.
- Engedjen meg egy magán jellegű 

kérdést. Fiatalasszonyként, gondol-e 
arra, hogy gyereket vállaljon?

- Természetesen gondolok erre, de 
egyelőre nem tervezem.

Horváth Anett 1976-ban szüle-
tett Kiskunfélegyházán, általános 
és középiskolai tanulmányaimat is 
ott végezte. 1995-től, nappali ta-
gozaton, Szekszárdon tanult, ahol 
tanítói diplomát szerzett. Levelező 
tagozaton igazgatásszervezői, majd 
jogász szakon végezte el az egyete-
met. Közigazgatási szakvizsgával, 
illetve angol felsőfokú nyelvvizs-
gával rendelkezik. 2007-ben ment 
férjhez, Menyhárt Lászlóhoz, és a 
nevét Menyhárt Anettre változtat-
ta. Szabadidejében rendszeresen 
úszik.
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Integrációs Pedagógiai Rendszer az iskolában
2007. január 1-jétől nyílik arra le-

hetőség, hogy azok a szülők, akiknek 
gyermeke rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult, és a szü-
lők 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettséggel nem rendelkeznek, kér-
jék a jegyzőtől: állapítsa meg, hogy 
gyermeke "halmozottan hátrányos 
helyzetű" (HHH-s). A HHH-s gyer-
mekek számos támogatásra automati-
kusan jogosultak. (pl: ingyenes, vagy 
kedvezményes étkezés, ingyenes tan-
könyvellátás, pénzbeli támogatás, 
részvétel ösztöndíjprogramban, ké-
pesség-kibontakoztató 
fejlesztés, stb.). 

Az oktatási kor-
mányzat pályázati úton 
megszerezhető normatív 
támogatással ösztönözte 
az óvodákat és iskolákat, 
az esélyegyenlőséget és 
felzárkóztatást segítő 
óvodai és iskolai prog-
ramok kidolgozására és 
megvalósítására.  Ah-
hoz, hogy a felajánlott 
lehetőséggel a jogosult 
gyermekek élhessenek 
(tehát HHH-s státusba 
kerüljenek), az érintett szülőkhöz első-
sorban személyesen kellett eljuttatni a 
szükséges információkat. Ebben nagy 
segítséget kaptunk Ajtai Elemérnétől, 
a CÖK helyi vezetőjétől.

2007. novemberében iskolánk a 
112/2007. (III. 14.) OKM rendeletben 
kiírt támogatási keretből 52 HHH-s 
tanuló után 3.259.000,- Ft összegben 
részesült. A normatív támogatás kö-
telezően megvalósítandó integrációs 
fejlesztési tevékenységek és beszerzé-
sek anyagi fedezetéül szolgált. 

Az iskola kidolgozta Integrációs 
Pedagógiai Rendszerét (IPR), amely-
ben megfogalmaztuk azokat a célokat, 
amelyek eredményeként emelkedik az 
évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó 
HHH-s tanulók száma, valamint nő 
a továbbtanuló HHH-s tanulók, ezen 
belül az érettségit adó intézmények-
ben továbbtanuló HHH-s tanulók ará-
nya. Év végén IPR szakértő értékelte 
az éves munkát, kiemelkedőnek ítélte, 

iskolánkat javasolta a bázisiskolák 
közé.

Ebben a tanévben 60 tanulónk vesz 
részt integrációs felkészítésben. Az 
IPR működtetéséhez idén 3.690.000,- 
Ft támogatást nyertünk. A támogatást 
az alábbi tevékenységekre használjuk 
fel:

IPR menedzsment működtetése
minden integrációban részesülő 

HHH tanulót úgynevezett egyéni tö-
rődésbe vontunk be. Célunk, hogy 
pedagógusaink és a gyerekek között 
– kölcsönös választás alapján – még 

szorosabb együttműködés alakuljon 
ki. Egy-egy pedagógus legfeljebb 3 
tanulóval kiemelten és rendszeresen 
törődik.  Az egyéni törődés alapvetően 
három területet foglalt magában: 

- folyamatos tantárgyi felzárkózta-
tást és fejlesztés,

- az önálló tanulás képességének 
fejlesztését,

- szociokulturális hátránykompen-
zálást. 

Ezen tevékenységek megvalósítá-
sa szabad időbeosztás szerint történik, 
kritérium a rendszeresség, a legalább 
heti egy óra időtartam. Az egyéni tö-
rődésről, a segítségadásról, valamint 
az elért eredményekről írásos doku-
mentációt vezetünk. A szülőket folya-
matosan tájékoztatjuk a mentorálás 
eredményességéről.

Az óvodával tovább erősítettük a 
meglévő tartalmas kapcsolatot, a gyer-
mekek, minél probléma mentesebb is-
kolakezdése érdekében. Az „Iskolás 

leszek!” program (nyílt napok, „Fecs-
ketábor”, ünnepélyes iskolássá avatás) 
hozzájárult a jó hangulatú, örömteli is-
kolába lépéshez. 

Felső tagozaton a pályaorientáci-
ós program, továbbtanulást segítő te-
vékenységekkel, igyekeztünk esélyt 
teremteni a gyermekek továbbhaladá-
sára. 

Módszertani adaptációt segítő mun-
kacsoport feladata olyan módszerek, 
illetve módszerbank elemek felkutatá-
sa, adaptációja és terjesztése a peda-
gógusok körében, amelyek elősegítik 

az integrációs program 
végrehajtását, támogat-
ják az esélyegyenlőség 
biztosítását. 

Tanulóbarát osztály-
termi környezet megva-
lósításával elsősorban 
intézményünk gyermek-
központúságát erősít-
jük, a gyerekek testmé-
retéhez igazodó színes 
kényelmes székeket és 
asztalokat helyezünk 
el csoportosan egy-egy 
tevékenységi központ-
ban. Mindezekkel egy 

időben a hagyományos bútorzat (szek-
rény, pad) kikerül a teremből.

A szociális hátrányok enyhítésére 
a rászorultak körében hozzájárulunk a 
megfelelő ruházat beszerzéséhez, a ta-
nulói tanszerek és egyéni taneszközök 
folyamatos pótlásához

A támogatásból biztosítjuk a HHH-
s tanulók kulturális rendezvényre való 
jutását, táborozásban való részvételét. 
(Kecskeméten a Ciróka Bábszínház 
bérletsorozatának megtekintése). Eb-
ből a keretből biztosítjuk a múzeum, 
és kiállítás látogatást, egyéb kulturális 
és ismeretterjesztő programokon való 
részvételt is az osztálykiránduláso-
kon. 

Az IPR sikeres működtetésének 
személyes megfigyelésére tantestületi 
továbbképzés keretében ellátogatunk 
egy IPR-t sikeresen alkalmazó intéz-
ménybe.

Intézményi önértékelést vélemé-
nyező IPR szakértő megbízási díjára. 
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Kistérségi német nyelvi verseny
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Könyvtár a 2008/2009-es 
tanévben is megrendezte kistérségi 
német versenyét. A tanulók a környe-
ző településekről érkeztek, hogy ös-
szemérjék tudásukat a háromfordulós 
verseny keretében. A versenyeken az 
iskolánk tanulói a következő eredmé-
nyeket érték el:

I. forduló: „Ki tud többet a német 
nyelvterületekről?”

I. Ballabás Zoltán, Dora László, Mé-
száros József, Susi Gergő. II. Abonyi 
Adrienn, Gombár Evelin, Palásti Erika, 
Víglási Vivien. Felkészítő tanárok:  Ko-
már Pálné, Faluné Garay Marianna.

II. Forduló: „Fordítói verseny”
7. osztály: I. Kerekes Andrea, II. 

Nagy Kata. 8. osztály. I. Ballabás 
Zoltán, II. Mészáros József. Felké-
szítő tanárok: Komár Pálné, Csanádi 
Gergely

III. Forduló: „Német nyelvi teszt 
verseny”

5. osztály I. Almási Attila, II. Papp 
József. 6. osztály I. Kálmán Csilla, 
II. Kádár Dániel. 7. osztály: II. Nagy 
Kata. 8. osztály II. Ballabás Zoltán, 
III. Víglási Alexandra. Felkészítő ta-
nárok: Komár Pálné, Ádámné Péli 
Andrea, Dudásné Szilágyi Erzsébet, 
Jankovszkiné Dodó Anikó

A könyvtár
új könyvei

Ismeretterjesztő könyvek:
Angol-magyar, magyar-angol tanulószótár 
Gerencsér Ferenc: Bor és szőlő kislexikon
Cawthorne, Nigel: Győzelem: A történe-
lem 100 legnagyobb hadvezére
Balogh Sándor: Magyar citerazene (hely-
ben használható)
Mickey, Susan: Varrjunk ötletesen!
Parsons, Alexandra: Csudálatos kígyók
Parsons, Alexandra: Csudálatos macskák
Steedman, S.: Csudálatos majmok

Szépirodalom:
Steel, Danielle: Váltságdíj
Cabot, Meg: Töltött galamb
Roberts, Nora: Emlékek boltja
Steinbeck, John: Egerek és emberek
Stilton, Geronimo: Ezer mozarella, nyer-
tem a pocoklottón!
Disney, Walt: Az oroszlánkirály
Britannica felfedező könyvek: A számok, 
A környező világ, Helyek és emberek (an-
gol nyelven kicsiknek)

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os te-
lefonszámon. Online katalógus: www.al-
pariskola.atw.hu/könyvtár.

Nyitva tartás: hétfő: 8-12,  kedd: 13-
17,30, szerda, csütörtök: 10-12, 14-17,30, 
péntek: 8-12, 13-17,30, szombat: 8-12.

Tehetséges rajzolók
Iskolánk tehetséges tanulói már ebben 

a tanévben is több rajzpályázaton vettek 
részt. A Vállalkozók Ipartestülete által 
kiírt „Mesterségről jut eszembe…” című  
rajzpályázaton Kerekes Andrea 7. a osztá-
lyos tanuló az előkelő 3. helyezést érte el. 

A Lélegzet Alapítvány és a Szakma-
közi Művelődési Ház is rajzpályázatot 
hirdetett, ami ”Az egészséges környe-
zetért” címet viselte. A beérkezett mun-
kákból kiállítást szerveztek Kiskunfél-
egyházán, ahol Ivicz Netta 6. a osztályos 
tanulót 2. díjjal jutalmazták. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium az Európai Erdők Hete 
alkalmából országos rajzpályázatot hir-
detett „Mesél az erdő” címmel.  A pályá-
zattal erdeink életünkben betöltött fontos 
szerepére kívánta a gyermekek figyelmét 
felhívni a pályázatkiíró minisztérium. 
Összesen 1304 alkotás érkezett, közülük 
12 tanulónk kapott emlékül oklevelet. 
Felkészítő tanár: Szőke Éva. Gratulálunk 
a nyerteseknek és várjuk a további sike-
reket!

Petőfi Sándor születésének 185. és 
halálának 160. évfordulója alkalmá-
ból irodalmi, történelmi, helytörténeti 
vetélkedőt szervezünk 5-8. osztályos 
tanulók részére az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában. 

A résztvevő csapatok három, 
levelezős forduló keretében ismer-
kedhetnek Petőfi Sándor életével, 

költészetével, pályájának szaka-
szaival.

A legeredményesebb csapatok már-
cius 11-én a döntőben mérhetik össze 
tudásukat. A zsűri elnöke Lezsák Sán-
dor, az országgyűlés alelnöke lesz, aki 
a legjobb eredményt elérő csapatokat, 
egy  Petőfi emlékhelyeket felkereső 
kirándulással jutalmazza meg.

PeTőfi veTélKedő

Tájékoztató
a fakivágásokról

Az utóbbi időben elharapódzott Tisza-
alpáron is az illegális fa kivágások száma. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy bel- és 
külterületi utak mellett lévő fákat engedély 
nélkül nem lehet kivágni, addig, míg nem 
tisztázottak a tulajdon viszonyok. A közte-
rületen lévő fák kivágása minden esetben 
engedély köteles. Az engedélyt a település 
jegyzője adhatja ki. A jegyző a bejelentés 
beérkezésétől számított harminc napon 
belül köteles intézkedni, ideértve szakértő 
esetleges kirendelését. A jegyző határoza-
tában a kivágást pótlási kötelezettséghez 
kötheti, megtilthatja a fa kivágását, ha 
annak további fenntartása indokolt. Az 
engedély nélküli fa kivágások szabálysér-
tési eljárásnak minősülnek. Aki nem erdő-
gazdálkodóként erdőben vagy fásításban 
fakitermelést engedély nélkül végez, az 
hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

Boris Ferenc közterület felügyelő

disznótorosra
vágyott a tolvaj

Kolbászt, szalonnát is magával 
vitt az a tolvaj, aki egy idős nő há-
zába hatolt be Tiszaalpáron. A te-
lepülés központjában törtek be egy 
családi házba. Az elkövető egyből a 
kamrába ment, ahol a nem régen vá-
gott disznóból készült ételek voltak 
felakasztva. Magához is vett szalá-
mit, szalonnát, hurkát, de a gázpa-
lackot sem hagyta ott. Ezt követően 
a szobában turkált, és megtalálta az 
idős nő félre rakott pénzét is. Ezt is 
magához vette, majd utána elmene-
kült a helyszínről.

A rendőrök olyan valakire vagy 
valakikre gyanakszanak, aki vagy 
akik ismerhették a nénit, és tudták, 
hogy nem régen volt disznóvágás. A 
tettest a rendőrség keresi.
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AKiK KözTünK élneK
A madártartó

Talán kevesen tudják azt, hogy Tisza-
alpáron él egy olyan ember, aki már több 
évtizede foglalkozik különböző madarak-
kal. Aki ismeri Pintér Mihályt, azt tudja, 
hogy milyen lelkesen és odaadóan gon-
dozza a madarakat.

- Mikor merült fel először az, hogy 
madarakat fog tartani - kérdeztük Miska 
bácsit, aki nem régen töltötte be a hetve-
nedik évét.

- Közel harmincöt éve. Kiskunfélegy-
házán, a piacon megláttam két kicsi mada-
rat és megvettem a lányomnak. Akkor még 
nem tudtam, hogy azok sirálypintyek, azt 
hittem, hogy az a világ legkisebb madara. 
Egy hétig őrizte a lányom, de aztán egy 
macska elvitte őket. Az akkor tizenöt éves 
lányom nagyon sírt, ezért az első fizetéséből 
madarakat vettünk. Volt köztük egy féllábú 
is, azt csak úgy ajándékba 
kaptuk. Aztán ahogy nőtt a 
Marika, egyre kevésbé ér-
dekelte a madár. Nálam pe-
dig pont az ellenkező hatást 
váltotta ki, nagyon megsze-
rettem őket. Két évig csak 
passzióból tartottam őket, 
utána viszont azt mondták, 
hogy több papagájt kelle-
ne tartanom, mert abban 
van az üzlet. Akkor még 
csak hat papagájom volt, 
de azok el kezdtek költeni. 
Szépen szaporodott az ál-
lomány. Azt nem mondom, 
hogy abban bíztam, hogy 
meggazdagodok belőlük, 
de szerettem velük foglal-
kozni. Akkor úgy voltam vele, hogy nem 
adok ki pénzt a madarakért, csak cserélge-
tem őket. Olyan is előfordult, hogy húsz 
madarat adtam kettőért. 

- Jelenleg milyen madarai vannak?
- Sirály- és zebra pinty, kanári, hullá-

mos- és nimfapapagáj, ausztráliai gyémánt 
galamb, a mi a legkisebb galambfajta a 
világon, kacagó gerle, japánfürj. Olyan ti-
zenkét fajta lehet. A japán gazdasági fürjet 
annak idején a kínai szegény embereknek 
adták. Négy-öt tojó annyi tojást tojt, hogy 
a gyerekeknek elég volt, élelemre. A fe-
leségem arra esküszik, hogy a tojását, ha 
megissza, akkor nagyon jó a gerinc fájdal-
maira. Azon kívül pedig nagy potencianö-
velő. Ezt meg én állítom. A test nagyságá-
hoz képest ez tojik a legtöbbet a világon, 
minden tizenhatodik órában, amennyiben 
megfelelő táplálékot kap. Nem kukorica 

és búzadarát, hanem tojótápot kell nekik 
adni. Rengeteg tojást tojtak.

- Mit csinálta azzal a sok tojással?
- Ettük és ittuk amennyit csak bírtunk. 

Olyan is előfordult, hogy krumpli válo-
gatáskor százötven tojásból készítettem 
rántottát. Nem kis időbe került, mire azt 
levertem. A japánfürjnek a húsa is nagyon 
ízletes, főleg a melle. Éppen ezért nagyon 
sok kakast levágtunk.

- Hogyan lehet megállapítani azt, hogy 
melyik a tojó és melyik a kakas?

Először is hangjáról. Az ivarérett ka-
kas kukorékol. Azon kívül pedig a tojónak 
vízszintes, a kakasnak pedig függőleges a 
kloaka nyílása. Azért olyan is előfordult, 
hogy a kakast eladtuk tojó helyett. Vittünk 
tojásokat is a börzére, és beraktuk a ka-
litkába a kakasokhoz. Kérdezték tőlünk, 
hogy mennyiért adjuk a fürjtojókat. Azt 

válaszoltam rá, hogy én nem tudom, hogy 
melyik a tojó, csak azt tudom, hogy egy 
kakas van köztük, a többi tojó, de csak 
egybe adom oda az egészet. Férj és feleség 
volt a vevő, és az asszony megkérdezte a 
férjétől, hogy nem ez az ember az, akitől 
tavaly a sok kakast vettük? Pirultam, azt 
sem tudta, hogy vágjam ki magam. Azt 
válaszoltam, hogy még soha nem volta ott 
vásárban. Persze megint elvitték a sok ka-
kast. Legközelebb már nem vihetem oda, 
abba a vásárba. A tojás darabját húsz-har-
minc forintért lehet eladni. Egyszerre soha 
nem vittünk túl sokat.

- Nem volt más különleges élménye a 
madarakkal kapcsolatban?

- Elmesélem, amikor a legelső fürje-
imet vettem. Ötven forintért adták akko-
riban a hagyományos szürkék darabját, 
százért pedig a fehérét. Három szürke tojót 

vettünk, egy fehéret, és egy szürke kakast. 
A kakas azonban nem nyúlt hozzá a fehér 
tojóhoz, csak a szürkékhez. Borzasztó-
an bántott, hogy nem lesz fehér tojóm. A 
gyerekeknek volt vízfestéke, és befestet-
tem a fehér tojót feketére. Mire megszá-
radt szürke lett. Attól kezdve a kakas azt is 
hergelte. Ezek a fürjek azonban nem ülnek 
el. A harminc év alatt mindössze három 
tojó, ha elült. Éppen ezért galambok alá 
tettem mindig a tojást, azok kiköltötték, 
de ha nem figyeltem oda, a kikelés után 
olyan gyorsan elmentek, hogy nem lehe-
tett őket megtalálni. Később már okosab-
bak voltunk, mert egy fazék alá tettük a 
tojásokat, és úgy ült rá a galamb. Amikor 
viszont meglátta, hogy milyen madarak 
keltek ki, megette őket. Ezért amikor már 
tudtuk, hogy kelni fognak a fürjek, leta-
kartuk a fazekat, hogy a galamb ne lássa, 

mit költ ki. Meg is maradt 
mindegyik.

- Milyen különleges 
madara van még?

- Nekem most a ka-
nári a legértékesebb, 6-8 
ezer forintot ér. Nagyon 
oda kell figyelni rá, mert 
évente háromnál többször 
nem költhet. Amennyiben 
többször költ, az akár a 
tojó életébe is kerülhet. 
Szabadban azonban csak 
egyszer költenek. Egy-egy 
alkalommal öt fióka is ki 
kel a tojásokból.

- Azt tudja, hogy men-
nyi madara van összesen?

- Nem. Csak azt tudom, 
hogy papagáj negyven pár, ami nyolcvan 
darab. Ez mind hullámos papagáj. Nimfa 
papagáj három költőpár, és annak a szapo-
rulata. Ezt egyszerűbb tartani és tenyész-
teni. 80x80 centiméteres kalitkában már 
képesek költeni. A kanári sokkal kénye-
sebb. A legkiválóbb magvakat kívánja.

- A magvakat úgy vásárolja?
- Azt mondhatom, hogy a madarak el-

fogyasztott táplálékának kilencven száza-
lékát mi termeljük meg. Aki tőlünk vesz 
madarat, azoknak szoktunk adni magva-
kat is, sokkal olcsóbban, mint ha boltban 
vennék. A legjobban a hullámos papagájt 
érdemes tartani, mert amikor elmegyünk 
egy vásárba, a szerbek nem csak néhányat 
vesznek, hanem több ezret is vásárolnak. 
1200-1500 forintot fizetnek érte, a na-
gyobb nimfa papagájért pedig csak két-
ezer forintot adnak. 
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Ezért is sokkal jobban megéri hullá-
mos papagájt tartani.

- Milyen időközönként szokták takarí-
tani a madarak helyeit?

- Átlagban kéthetente. Az odúkat, 
ahol a fészkek vannak, évente csak egy-
szer. Költés előtt kitakarítjuk, betesszük 
a faforgácsot, amibe költhetnek. Soha 
nem keverednek össze, mindegyik papa-
gáj tudja, hogy hova tojt. A kispapagájok 
borzasztóan csúnyák. Ezeknél a fajtáknál 
a kakasoknak jóval kisebb az orruk, mint 
a tojóknak.

- Nem csak apró madarakkal, de ga-
lambokkal is foglalkozik. Milyen galam-
bokat tart?

- Szinte száz százalékig kiskunfélegy-
házi keringőt. Ennek két fajta változata 
van fésűs és simafejű. Nekem fésűs van. 
Ennek a fajtának az egyszínű változatát 
nem csak Magyarországon, de a világon 
máshol sem nagyon tenyésztik. Nekem öt-
ven olyanon galambom van, amelyik tisz-
ta sárga, vörös, fekete, fehér, vagy amit 
tizenhárom év alatt sikerült kitenyészte-
nem, kékszínű. Ilyen nincs senkinek sem, 
vagy akinek van, az tőlem vásárolta. Na-

gyon sokat kísérleteztem vele, mire ös-
szejött ez a kék szín. Hat évig semmi jel 
nem mutatott arra, hogy lesz belőle vala-
mi. Csak után kezdtek kékszínűek lenni a 
madarak. Most már az ország különböző 
tájáról jönnek hozzám és keresik az ilyen 
színű galambokat. 

- Azt tudja, hogy mennyi galambja van?
- Nem régen oltottuk őket, akkor száz-

tíz volt. Ebből száz lesz a tenyészgalamb. 
Ennyi költőhelyem van, és ennyi gyűrűt is 
rendeltem. Mindegyiket meg kell ugyanis 
gyűrűzni, különben nem lehet őket kiállí-
tásra vinni.

- Sikerült valamilyen eredményt elérni 
a kiállításokon?

- Szinte minden kiállításról hozok 
haza valamilyen serleget. Minimum má-
sodik, harmadik díjat, de nagyok sok első 
helyezésem is van. 

- Nincs túlságosan sokba ez a rengeteg 
madár?

- Annyit nem kell rájuk költeni, mint 
ha a játékgépen játszanék. Ha odafigye-
lünk rájuk, akkor vastagon visszaadják az 
ellátásukat. 

- Valamilyen egyesületnek is tagja?

- Háromnak is. Szentesen, itt Tiszaal-
páron és Kiskunfélegyházán is. 

- A madarakon kívül még több fajta ál-
lattal is foglakoznak.

- Itt a háznál és kint a tanyán is vannak 
jószágok. Birka, kecske, ló, sertés, két te-
hén, tíz kutya, csirke vagy száz, és nyulak 
is. A feleségemmel beosztjuk az időnket, 
így mindenre futja.

- Meddig akar még a madarakkal fog-
lalkozni?

- Két dolog lehetséges, vagy én ha-
gyom itt őket, vagy ők hagynak itt engem. 
Tudom, hogy a káromra vannak, mert hat 
féle allergiám van tőlük. Szénára, szal-
mára, fűre, porra, tollra, de a nőkre nem. 
Naponta harminchat szem gyógyszert kell 
szednem. Nem tudnak lebeszélni róla, 
hogy ne csináljam, függetlenül attól, hogy 
tudom, rossz hatással vannak  rám. A ma-
darak takarítását már nem én végzem, arra 
mindig kérek segítséget. Volt olyan orvos, 
aki azt mondta, hogy ne hagyjam abba a 
madarakkal való foglalkozást, mert akkor 
nekem az lesz a vesztem. Nem is akarom, 
ameddig élek, addig biztosan foglalkozok 
velük.    Sz. T.

Nem pályáztatja meg az önkormányzat a parkgondozási feladatokat
A parkfenntartási munkákra kiírt pá-

lyázat március 31-én lejár, ezért az ön-
kormányzatnak dönteni kell abban, hogy 
a továbbiakban ki végezze el a munká-
latokat. A feladatok elvégeztetésére több 
lehetősége is kínálkozik. Az önkormány-
zatnak arról kellet dönteni, hogy milyen 
formában kívánja ellátni. Amennyiben 
vállalkozóval, akkor milyen időtartam-
ban és a pályázatban milyen feltételeket 
szabjanak meg. A közbeszerzési előírások 
miatt javasolt a két éves időtartam. Bo-
dor Ferenc polgármester ezzel kapcsolat-
ban elmondta, nem lenne szerencsés, ha 
olyan feltételeket írnának elő, ami súlyos 
kiadásokba verné a jelentkezőket, hiszen 
a munkavégzéshez szükséges feltételek-
nek rendelkeznie kell a vállalkozónak. Az 
aránylag hosszabb idő lehetőséget teremt 
arra, hogy az esetlegesen nyertes pályá-
zónak legyen ideje a szükséges gépeket 
beszerezni a vállalkozás megkezdésének 
időpontjáig. A bizottsági ülésen elhang-
zott az, amennyiben vállalkozó végzi a 
feladatot, akkor lehetőleg helyi vállalko-
zó végezze el. A közbeszerzési törvény 
miatt ez kétéves időszak. Az önkormány-
zat az elmúlt időszakban 6 millió forint-
ban határozta meg azt az összeget, amit 
ilyen célra fordítani kíván, ha két évre 
írják ki, akkor 12 millió forint lenne, ami 

még nem lépi át azt a közbeszerzési ha-
tárt, amit a Közbeszerzési Értesítőben is 
meg kell jelentetni. Amennyiben átlépik a 
határt, akkor meg kell hirdetni, és bárki 
jelentkezhet a feladatok elvégzésére, és a 
testületnek, a közbeszerzési eljárás miatt, 
a legjobb ajánlatot kell választani. Azt is 
felvetődött, hogy az önkormányzat saját 
maga végezze a feladatokat. 

Az „Út a munkához” program el fog 
indulni, április 15-ig kell a közfoglalkoz-
tatási tervet elkészíteni az önkormányzat-
nak. Valószínűleg a közfoglalkoztatottak 
száma itt Tiszaalpáron is növekedni fog, 
elsősorban a női munkaerő oldalról fog 
jelentkezni. Akiket tudott foglalkoz-
tatni azokat eddig is alkalmazta az ön-
kormányzat. Egy közfoglalkoztatottat, 
aki napi 6 órában fog dolgozni és ma-
ximum 3 hónapig, nem lehet minden-
féle feladattal megbízni, mondta Bodor 
Ferenc. Nem lehet rájuk bízni egy több 
millió forintos fűnyírót, nem lehet a ke-
zükbe adni láncfűrészt, motoros kaszát, 
sövényvágót sem, csak annak, akinek 
erre jogosultsága van. Ettől függetlenül 
a parkgondozási feladatokban a közterü-
letek szépítésében, gondozásában ezután 
is részt vehetnek a közfoglalkoztatottak. 
Amennyiben az önkormányzat vállalná 
fel a parkgondozást, akkor az alapve-

tő feladatokat ellátó gépeket meg kell 
vásárolni. Két szakmunkást fel kellene 
venni, a munkák az elvégzésére. Az a 
feladat viszont megmarad, amit eddig 
a közfoglalkoztatottak láttak el. Az ed-
digi 10-12 személy helyett lehet, hogy 
20-25 személy is dolgozhat egyszerre. 
Ennyi ember irányítását, illetve a park-
gondozási feladatok irányítását már nem 
biztos, hogy egy személy el tudja látni. 
A bizottsági ülésen olyan javaslat me-
rült fel, hogy próbáljanak meg keresni, a 
kiközvetített személyek közül olyat, aki 
alkalmas brigádvezetői feladatok ellátá-
sára. Végeztek számításokat is arra vo-
natkozóan, ha az önkormányzat végezné 
el a feladatokat. 29 millió Ft-ra jönne ki, 
ha az önkormányzat végezné, 31,6 mil-
lióra ha vállalkozás formájában történne 
a parkgondozás. Ez öt évre vonatkozik. 
A számítások szerint tehát a legolcsóbb 
megoldás az lenne, ha az önkormányzat 
saját maga látná el a parkgondozási fel-
adatokat. Pluszban jelentkezne az admi-
nisztrációs költség, a munka felelőssé-
ge, és természetesen szükség lenne egy 
munkairányító beállítására is. Sokkal 
nagyobb lenne a felelősség, és a szerve-
zési feladat, de meg tudnák teremteni a 
település fenntartás alapjait, mondta Bo-
dor Ferenc.
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Az, hogy milyen volt az őszi szőlő-
termés már lemérhető az új borokon. 
Elég, ha csak megkóstoljuk őket, és 
már véleményt is tudunk róla monda-
ni. Tiszaalpáron Nagy József rendel-
kezik a legnagyobb szőlőültetvénnyel, 
és bort is a legtöbbet készíti. Az elmúlt 
időszak felvásárlási értékei azonban 
elkeserítik a gazdát. 

A szőlőterméssel nem volt külö-
nösebb probléma. A cukorfokok nem 
voltak túl magasak, fehér és kéksző-
lőnél is átlagban tizennyolc fokot 
tudtunk mérni. A minő-
séggel nem lett volna 
semmi probléma, de az 
ár nagyon alacsony volt 
–mondta nagy József. 
Az átlag értékesítési ár 
mindössze ötven forin-
tot ért el, ami megegye-
zik a szőlő önköltséges 
árával. Gyakorlatilag 
ezt az önköltségi árat 
kapjuk majd vissza ak-
kor, ha ki fizetik a sző-
lő árát. Egy összegben 
ugyanis nem, csak két 
részletben fizetik ki a termést. A má-
sodik rész márciusban lesz esedékes. 
Amennyiben március elején nem fi-
zetik ki, akkor nem tudjuk elkezdeni 
a metszést. Azt a pénzt, amit kapunk 
érte, egyből be is kell invesztálni, ez 
pedig nem szerencsés dolog.

- Apropó metszés. A jó idő bekö-
szöntével sokan hozzákezdtek a met-
széshez. Mi erről a véleménye, nem túl 
korai még?

- Látom azt, hogy sokan már végé-
re is értek a metszésnek. Ez akkor nem 
korai, ha a fagytűrő fajtákkal végez-
tek. Véleményem szerint azonban nem 
szerencsés még februárban a szőlőt 
metszeni, mert könnyen bejöhet még 
mínusz tíz fok alatti hőmérséklet, és 
akkor viheti az egész termést. Amen-
nyiben metszetlen a szőlő, akkor még 
maradhat rajta olyan rügy, ami ki tud 
fakadni. 

- Már látszik az, hogy milyen borok 
lettek a szőlőből.

- Úgy látom, hogy jó minőségű 
borokat lehetett készíteni. Nem ki-

emelkedő az évjárat, de elfogadható. 
Sajnos nem éri már meg túl sok bort 
készíteni, mert nem lehet értékesíteni. 
A fölvevő piac minimális, a tíz évvel 
ezelőttinek a tíz-húsz százalékát vá-
sárolják meg. Mi nem tudunk azokkal 
versenyezni, akik olcsóbban tudják 
adni a borukat.

- Ebben az évben mennyi bort szűrt 
le?

- Ötven hektoliter rajnai rizlinget, 
és negyven kékfrankost. Cabernet 
most nem hagytunk. A kékfrankos-

nak bizonytalan volt a felvásárlási ára, 
ezért úgy döntöttünk, hogy inkább 
abból hagyunk meg. A legjobb az lett 
volna, ha az egészet szőlőként tudtuk 
volna értékesíteni. Sajnos rákénysze-
rülünk arra, hogy ilyen árán adjuk le a 
szőlőt. Amennyiben lenne tartalékunk, 
akkor nem adtuk volna oda ennyiért. 
Ha az idei növényvédőszer árak ma-
gasabbak lesznek, mint a tavalyiak, 
akkor deficitesek leszünk.  

- Már többször is beszélgettünk ar-
ról, hogy Tiszaalpáron a gazdák egy 
része ki akarja vágni a szőlőültetvé-
nyét. Történt-e ebben változás?

- Akiknek kis területük van, azok 
nem vágják ki, mert annyit termelnek 
amennyi saját szükségletükre ele-
gendő. Azok a gazdák viszont, akik 
nagyobb területtel rendelkeznek, ki 
akarják vágni a szőlőt. Ahhoz azon-
ban, hogy a kivágáshoz támogatást 
tudjanak kapni, nyugdíjasnak kell len-
ni, és az összes szőlőt ki kell vágni. 
Azt hiszem ezzel céltudatosan, tönkre 
lehet tenni a magyar szőlőtermesztést. 

Szerencsére a magyar borászat sokat 
fejlődött az elmúlt másfél évtizedben. 
Számos olyan borász dolgozik, akik 
külföldre is tudnak szállítani bort. 
A mi kis borászatunk nem tudja fel-
venni velük a versenyt. Nagyon saj-
nálom, hogy ilyen helyzet alakult ki. 
Kisgyerek korom óta a szőlészetben 
élek. Apámnak mintagazdasága volt, 
odaadóan végezte ezt a szakmát, és 
voltak eredményei is. Nekem pedig 
most azon kell gondolkodnom, hogy 
abbahagyjam a szőlészkedést és bo-

rászkodást, vagy nem. 
Magyarországon olyan 
kicsi gazdaságoknak, 
mint a miénk is már 
nincs létjogosultságuk. 
Eldöntöttem azt is, 
hogy tíz hektár szőlőt 
kivágunk támogatat-
lanul. A jubileumon 
ugyanis nagyon kevés 
volt az utóbbi években 
a termés. A kormányok 
lehetetlenné teszik a 
gazdálkodást. Nagyon 
sok munkaügyi feladat-

nak kell eleget tenni, a termékdíj is 
minket sújt. Minden olyan dolgot be-
vezetnek, hogy akadályokat gördítse-
nek a gazdák elé. Kiszívják még azt a 
kis pénzt is belőlünk, ami a megélhe-
téshez szükséges. Azt is lehet már lát-
ni, hogy a szőlőtermések egyre keve-
sebbek lesznek, mert tápanyagot nem 
tudnak visszapótolni a gazdák. Ennek 
az lesz a vége, hogy Magyarországon 
saját erőből vágják majd ki az emberek 
a szőlőt, mert meg fog szűnni az uniós 
támogatás is a kivágásra. Amennyiben 
ugyanis nem gondozza az ültetvényt, 
akkor azért büntetik meg, mert parlag-
fű lesz rajta. Az Alföldön azért kezd-
tek az ötvenes években szőlőt ültetni, 
mert a talaj másra nem volt alkalmas. 
Azóta felfejlődött a szőlőtermesztés, 
most meg mindent abba kell hagyni. 
A terület talán erdőre lesz alkalmas. 
Nagyon elszomorít az, hogy jelenleg 
ilyen helyzet alakult ki Magyarorszá-
gon. Mi azonban kicsik vagyunk ah-
hoz, hogy ezen változtassunk.

Sz. T.

Elkeserítő a szőlősgazdák helyzete
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Minden csapat a bajnokság ele-
jén, valamilyen célt tűz ki maga 
elé, amit szeretne megvalósítani. 
Így volt ez nálunk is a nyár folya-
mán, amikor a felnőtt csapatunk 
vissza került a megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokságba. Túlságosan 
nagy vágyaink nem voltak, de azért 
azt szerettük volna, ha biztonságo-
san meg tudunk állni a lábunkon, 
és nem lesznek kiesési gondjaink. 
Éppen ezért nem is a bennmaradást, 
hanem a 10-12 hely megszerzését 
tűztük ki célul. Azt hiszem, hogy a 
játékosok képzettsége, tudása, elég 
alapot biztosított ahhoz, 
hogy ezt az elképzelé-
sünket meg is tudjuk 
valósítani. A nyár folya-
mán különös igazolás 
nem történt, mindössze 
Dinnyés Sándor, Cseh 
Attila és Dömötör Sán-
dor érkezett a Kiskunfél-
egyházi Vasutastól. Az 
eredeti célkitűzéseinket 
sajnos nem tudtuk meg-
valósítani. A felnőtt lab-
darúgócsapatunk az őszi 
szereplést a tizenötödik 
helyen zárta. Ez a helye-
zés túl nagy büszkeségre 
nem adhat okot. Lehetne keresni a 
bűnbakokat, de nem tesszük. Tud-
juk azt, hogy ha nem is minden játé-
kosunk, de a többség maradéktala-
nul megtette azt, amit kellett. Mivel 
a megye III. osztályban nem kellett 
ifjúsági csapatnak szerepelni, a ser-
dülő játékosainkból kellett pótolni a 
felnőttek keretét. Sajnos ezek a fi-
ataljaink még nem szereztek kellő 
rutint, de előttük a jövő, és később 
bizonyíthatnak. Bízunk abban, hogy 
néhány év múlva, felnőtt korukban 
is Tiszaalpáron fognak játszani, és 
sokan szurkolnak majd nekik. An-
nyit talán meg kell jegyezni, hogy 
az ősszel az edzés látogatottság nem 
volt megfelelő. Ezen a tavasz folya-

mán mindenképpen változtatni kell, 
mert csak így lehetünk eredménye-
sebbek.

Természetesen az őszi szereplés 
indokait lehetne, a felelősöket lehet-
ne keresni, olyanokat, akikre rá le-
het kenni, a vérszegény szereplést. 
Azt hiszem, hogy Tiszaalpár labda-
rúgó csapat eddig is arról volt híres, 
hogy egységes volt, és nem kentük 
senkire sem az esetleges hibákat. 
Most sem akarjuk. De azt sem, 
hogy esetleg kiemeljünk egy-két 
játékost, akik többet nyújtottak az 
átlagnál. Ezt az eredmény egy csa-

pat érte el, egy csapatnak kell vál-
lalnia felelősséget, és egy csapatnak 
kell úgy játszani a tavasszal, hogy 
előbbre kerüljünk. Én biztos vagyok 
abban, hogy a játékosaink mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
ne legyenek kiesési gondjaink, és 
feljebb tudjunk lépni a tabellán. Ezt 
nem csak, mint helyi sportvezető, 
de mint tiszaalpári lokálpatrióta is 
mondom. 

Nem csak a felnőtt csapatunk, de 
az ifjúságiak is megkezdték janu-
árban a felkészülést a tavaszi rajt-
ra. Kezdetben, a tornacsarnokban, 
jelenleg a sportpályán folynak az 
edzések, heti két alkalommal. 

A felnőttek közül senki sem tá-

vozott, viszont érkeztek új játéko-
sok. Cseh Attila, Talárcsik Tamás, 
Pallagi Róbert, Kókai Tamás, Fe-
kete István a Kiskunfélegyházi Vas-
utas játékosai voltak eddig, most 
hozzánk igazoltak. Ők korábban 
kispályán játszottak, de vállalták 
azt, hogy edzésbe állnak és erősí-
tik csapatunkat. Tarjányi András is 
elkezdte az edzéseket, az ő játékára 
is számítunk a tavasz folyamán. To-
vábbra is Kása István edző irányítá-
sával készülnek a játékosok. 

A Bács-Kiskun Megyei Labdarú-
gó Szövetség által kiírt teremlabda-

rúgó tornán is részt vet-
tünk, de ott sem sikerült 
jó eredményt elérni.

Az edző mérkőzé-
seket már elkezdtük. 
Február 1-én Tiszaugot 
fogadtuk, és 3-1 arány-
ban győztünk. Egy hét-
tel később szintén hazai 
pályán a Bugac csapatá-
val 1-1-es döntetlent ér-
tünk el. Február 14-én a 
bugaciak otthonába me-
gyünk, 14 órakor kez-
dődik a találkozó. Feb-
ruár 22-én a tiszaugiak 
meghívását fogadtuk el. 

Március elsején pedig a fülöpjakabi 
csapat jön hozzánk.

Az ifjúsági játékosaink sokat 
erősödtek, néhány játékost szeret-
nénk kipróbálni a felnőttek között. 
A lányainkra nem lehet semmi pa-
nasz, mert megnyerték a terem Kis-
kun Kupát Kiskunfélegyházán, a B 
csapatunk pedig a harmadik helyen 
végzett. Győző Gyula irányításával 
jó úton haladnak, büszkék vagyunk 
rájuk.

A tavaszi bajnoki nyitó mérkőzés 
március 8-án lesz, amikor is Tabdira 
fogunk menni. Várjuk a szurkolókat 
nem csak a hazai mérkőzéseinkre, 
de az idegenbeli találkozókra is!

Martus Pál elnök

nem lehetünk büszkék a felnőtt csapat őszi szereplésére
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változik az agrár-kárenyhítési juttatás rendszere
Az országgyűlés tavaly december 

15-én fogadta el a 2008. évi Ci tör-
vényt a nemzeti agrár-kárenyhítési 
rendszerről és a kárenyhítési hozzá-
járulásról. A február elején hatályba 
lépő új törvény alapjaiban változtatja 
meg az agrár-kárenyhítés rendszerét.

A gazdálkodó szervezetek és az 
egyéni vállalkozónak minősülő me-
zőgazdasági termelők számára köte-
lező részt venni, azonban az őster-
melők szabadon választhatnak, de a 
kötelezettség vállalását közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magán-
okiratba foglalt nyilatkozattal kell 
megtenniük. 

Az őstermelők önként vállalt kö-
telezettsége akkor szűnik meg, ha az 
őstermelő 

- az egységes támogatási kérelem 
benyújtása előtt meghal, 

- egyéni vállalkozóként nyújt be 
támogatási kérelmet (kötelező!) 

- vagy a nyilatkozatát visszavonja 
(annak megtételére előírt formában). 

A korábbi törvény alapján kötött 
kárenyhítési szerződések e törvény 
hatálybalépésének napjával a tör-
vény erejénél fogva megszűnnek. 
Az őstermelők szerződéseik alapján 
azonban továbbra is jogosultak ma-
radnak – nyilatkozat megtétele nélkül 
– amennyiben az egységes kérelem 
benyújtására előírt határidő lejártáig 
nem nyújtanak be teljes bizonyító 
erejű magánokiratban foglalt nyilat-
kozatot arról, hogy a továbbiakban 
nem kívánnak kárenyhítő juttatásra 
jogosultságot szerezni.

A kárenyhítő hozzájárulás kötele-
ző vagy önkéntes megfizetése csak a 
jogszabályban meghatározott továb-
bi feltételek teljesítése esetén jogosít 
a kárenyhítő juttatás igénybe vételé-
re, és a megfizetett kárenyhítési hoz-
zájárulás nem követelhető vissza.

A kárenyhítési hozzájárulás 
mértéke szőlő és gyümölcsös ültet-
vényterület után 2000 ft/ha/év, az 
egyéb termőföldterület után 800 
ft/ha/év. 

A hozzájárulást június 30-ig kell 
banki átutalással megfizetni a re-
gisztrációs szám és az adószám vagy 
az adóazonosító jel megadásával. 
Megfizetésnek csak az agrár-káreny-
hítési szerv számláján június 30-ig 
jóváírt összeg tekinthető!

A meg nem fizetett kárenyhítési 
hozzájárulás adók módján behaj-
tandó köztartozásnak minősül.

A kárenyhítő juttatásra az a hoz-
zájárulás fizetésére kötelezett mező-
gazdasági termelő jogosult aki:

- A kárenyhítési hozzájárulást ha-
táridőre megfizette

- A használatában lévő termőföl-
dön bekövetkezett belvíz- és fagy-
kárt a bekövetkezésétől számított 10 
napon belül bejelentette.

- Az elemi csapás alapján keletke-
zett kárenyhítő juttatási igénye legké-
sőbb tárgyév október 20-ig beérkezett 
az agrárkár-megállapító szervhez.

A felülvizsgált igénye legkésőbb 
november 10-ig beérkezik az agrár-
kár-enyhítési szervhez, illetve aszály 
esetén a miniszter az aszályhelyzet 
fennállásáról közleményt ad ki.

Kárenyhítési igényt csak olyan 
termőföld után lehet benyújtani, 
amely a kár bekövetkezésekor és 
a kárigény benyújtásakor is a me-
zőgazdasági termelő használatában 
van. A tárgyévi kárenyhítő juttatá-
sok mértékének meghatározásánál 
a tárgyévet megelőző év október 
1-jétől a tárgyév szeptember 30-
áig bekövetkezett elemi károkat kell 
figyelembe venni. Az ezt követő 
időszakban bekövetkezett elemi kár 
a következő évi kárenyhítési igény 
megállapításánál érvényesíthető.

 A természetes személy mezőgaz-
dasági termelő halála esetén a jutta-
tást az örökösöknek kell kifizetni.

A törvény fontosabb fogalmai:
- használatban lévő termőföld: 

az egységes kérelemben (területala-
pú)  megjelölt jogosult terület, nö-
velve a mezőgazdasági termelő által 
művelt szőlőterülettel, és csökkentve 

a mezőgazdasági termelő által hasz-
nált gyep, illetve legelőterülettel;

- elemi kár: a mezőgazdasági ter-
melő használatában lévő termőföl-
dön bekövetkezett aszály-, belvíz- és 
fagykár;

- elemi csapás: a tárgyévben a 
mezőgazdasági termelő használatá-
ban lévő termőföld területére számít-
va több mint 30%-os hozamérték-
csökkenést okozó elemi kár.

- hozamérték-csökkenés: a refe-
rencia hozamérték és a tárgyévi ho-
zamérték különbsége;

- referencia hozamérték: a 
tárgyévet megelőző - elemi csapástól 
mentes - három év átlagtermése és a 
tárgyévben a mezőgazdasági termelő 
használatában lévő termőföld terüle-
tének alapulvételével külön jogsza-
bályban meghatározott áron számí-
tott hozamérték

- tárgyévi hozamérték: a hasz-
nálatban lévő termőföldről a tárgy-
évben betakarított termékek külön 
jogszabályban meghatározott áron 
számított értéke.

A törvény felhatalmazása alapján 
miniszteri rendelet fogja majd szabá-
lyozni:

- a hozamérték-csökkenés kiszá-
mításának módját, az elemi csapás 
bejelentésének, igazolásának, az elő-
legfizetési és a kárenyhítő juttatás 
iránti igény benyújtásának, a káreny-
hítő juttatás megállapításának részle-
tes szabályait, a kárenyhítő juttatás 
jogszabálysértés esetén jogosulatlan-
nak minősülő részét és az ellenőrzés 
rendjét,

- a mezőgazdasági őstermelőnek 
minősülő mezőgazdasági termelő ál-
tal a kárenyhítési hozzájárulás fizeté-
si kötelezettségvállalás megtételének 
részletes szabályait

Csányi György tanácsadó (06-
30/288-18-80, csanyi.gyorgy@
agrarkamara.hu)

Aktuális mezőgazdasági infor-
mációk a www.tiszaalpar.hu hírek 
rovatban.
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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 elképze-
lés 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.

KÖnyvEléS éS
KÖnyvvIzSgálaT! 

Egyéni vállalkozók, őstermelők,
BT-k, KFT-k, alapítványok könyvelését,

magán személyek adóbevallásának
elkészítését vállalom!

vargáné farkasházi orsolya
tel.: 06-76/343-219 06-30/266-85-36

Tiszaalpári művelődési házban fogadóórát
tartok márciustól decemberig, minden hó

első csütörtökön 13:00-15:00 óráig
Március 5-én, április 2-án,

május 7-én és 14-én
személyi adóbevallás végett.

Június 4-én, július 2-án, augusztus 6-án,
szeptember 3-án, október 1-jén,

november 5-én és december 3-án.
Ettől eltérő időpontokban

a fenti telefonszámon időpont
egyeztetés alapján.

Felhívás …szülőkhöz, volt tanítványokhoz,
az iskolát támogató polgárokhoz, szervezetekhez

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola magánszemélyek segítsé-
gével létrehozta a Pejtsik László Alapítványt, amelynek fő célja az 
iskola nevelő és oktató munkájának segítése a tanulók sokoldalú fej-
lesztésének érdekében.

Az iskola támogatása érdekében kérjük, hogy személyi jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével csatlakozzon az alapítványhoz, és le-
gyen segítségünkre céljaink megvalósításában.

Befizetésüket a Pejtsik László Alapítvány alábbi adószámára tehe-
tik meg: 18353963-1-03. Segítő támogatásukat előre is köszönjük.

Dr. Csernus Tibor az alapítvány kuratóriumának elnöke

TiszTelT AdózóK!
Az adózó magánszemélyek minden év elején rendelkezhetnek az 

adójuk 1%-áról. Az Árpád Fejedelem Óvodásai alapítvány ilyen mó-
don befolyt összegből a korábbi években is az óvodás gyermekek 
játékeszköz állományának bővítését, fejlesztő eszközeik beszerzését 
valósította meg. Kérjük Önt is, hogy amennyiben módjában áll tá-
mogatni az óvodások alapítványát, azt az alábbi adószámon tegye 
meg: 18351435-1-03

árpád Fejedelem Óvodásai alapítvány
Köszönjük

felhívás egy 
százalékra!
A Tiszaalpári Faluvédő-

és Szépítő Egyesület köszö-
netet mond mindazoknak, 
akik támogatták szerveze-
tünket 2008-ban. A továb-
biakban folytatni szeret-
nénk az Árpád-téren lévő 
madárbarát kert bővítését, 
újabb kiadvány kiadását a 
halászatról. Kérjük Önöket, 
hogy amennyiben módjuk-
ban áll támogatni egyesüle-
tünket az alábbi adószámon 
várjuk felajánlásukat, amit 
előre is köszönünk. Adó-
számunk: 18356351-1-03

Vezetőség



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.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Ajtai Tamás (anyja neve: Kocsis 
Erzsébet), Balogh Ádám (Bogasov Erzsébet)
Akiket elveszítettünk: Szatmári József  (született: 1945), 
Bársony Mihály (1942), Mizere Istvánné Bálint Ilona (1925), 
Kürti László (1945), Dobos József  (1936), Faragó Mihályné 
Kollár Anna (1911), Czímer Illés (1927).

* Eladó családi ház, két szoba fürdőszoba, közpon-
ti fűtés, alápincézett, felújított, plusz mellékhelyiség. 
Irányár. 4.2 millió forint. Érdeklődni: 06-30/300-4387.

* Akciós csempék, járólapok, 20-30 százalékos árenged-
ménnyel! Tiszaalpár Mátyás király út. 12 sz. Cégünk vállal 
csempézést, burkolást, házhozszállítást. Telefon: 06-30/965-
3531.

* 3 szobás összkomfortos családi ház jó állapotban 
eladó Tiszakécske belterületén. Gáz-központi és vegyes 
fűtés, garázs, melléképületek, 2 utcára nyíló telek. Bolt, 
iskola, busz 200 m-re. I.á: 8,2 M. Tel: 06-70/4526911

* 12 hetes keverék kölyökkutya szerető gazdit keres. 
Ugyanitt 4 m-es új falétra eladó: Tiszaalpár, Arany János u. 5.

TornA
Az egészségmegőrzés alapja a rendszeres mozgás. A 

napi monotonitás nem kedvez csont-és izületi rendszerünk-
nek. Ennek ellensúlyozására próbálja ki az életprogramot! 
Ez a fajta tevékenység mindenki számára elsajátítható. Az 
első óra ingyenes. Próbálja ki s utána se mondjon Önma-
gának nemet teste és egészsége védelmében, érdekében! 
Érdeklődni: 06/30-9034-619

A Ciróka Bábszínház előadásai a
művelődési házban: 2009. március 12. csü-

törtök 10 és 14 órai kezdettel:
A kutyus és a cicus című mese.

április 16. csütörtök 10 és 14 órai
kezdettel: Csíkos mese című előadás.

Jegyek a helyszínen is kaphatóak!


