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A farsang jelmezzel és tánccal az igazi

2009. február 14-én farsangi lázban 
égtek a tiszaalpári kisdiákok. Elérkezett 
a várva-várt pillanat, hogy bemutassák a 
hetek óta gyakorolt táncokat, produkció-
kat. Hatalmas tömeg gyűlt össze a torna-
teremben, mindenki örömére, hiszen ez 
azt jelentette, hogy sokan voltak kíván-
csiak az idei műsorokra. A kapuban aján-
dék várta a nagycsoportos óvodásokat, 
annak jeleként, hogy már várjuk őket az 
iskola falai közé.

Az első produkciónk a félelmetes 
egyiptomi múmiák világába kalauzolt 
bennünket a 3. b osztályosok előadásá-
ban, felkészítő: Tóthné Mátyus Mónika. 
Az erdők-mezők ravaszdiai is ellátogattak 
hozzánk. Az 1. a osztályosok a Vuk című 
zenére mutatták be táncukat. Felkészítő 
tanáruk Ivicz Ivett volt. Az 1. b osztályo-
soknak kedvencei a cicák. Ezért bújtak 
az ő bőrükbe, és a  Macskatáncot vitték 
színpadra. Felkészítő volt Novákné Lucza 
Regina. Kissné Kócsó Andrea tanította be 
a 2. a osztályosok táncát, a Horror-showt, 
amit a gyerekek igazán élvezettel táncol-
tak el. A 2. b osztályosok Novák Lászlóné 
vezetésével James Bondként mutatkoztak 
be. A 3. a osztályosok vidám, repülőgé-
pen száguldó Brumi maciként „repültek 

be” hozzánk . Táncukat Ürmösné Csányi 
Éva tanította be. A 3. c osztály Bársony 
Andrásné irányításával az erős, bátor, 
kitartó katonák vidám életét mutatta be. 
Egy egzotikus földrész, India világát 
idézte fel a 4. a osztályosok indiai tánca. 
Felkészítő: Borbélyné Megyeri Mariann. 
Az éjszaka félelmetes, ám vidám kirá-
lyai, a denevérek jelentek meg a 4. b elő-
adásában, Ivicz Lázárné irányításával. Az 
5. a osztály álarcos Zorróként mutatott 
be egy mozgalmas táncot a színpadon. 
Felkészítő: Ivicz Lázár. Maróti Pálné 
vezetésével a 6. a osztály ír táncával a 
titokzatos Írország világát hozta el hoz-
zánk. Maróti Pál és a 6. b egy kisvárosi 
séta kedves emlékét idézte fel musical-
részletre készített koreográfiájával. Az 
autószerelők élete nem könnyű, de ha 
elkezdődik a száguldás, mindegy, hogy a 
Trabant vagy a Porsche száguld. A közöt-
tük lévő versenyt vitte színpadra a 7. a 
osztály. Felkészítő: Kővágóné Kálmán 
Klára. Igazi rock and roll partit rendeztek 
nekünk a 7. b osztály jampecai, lányai és 
a csókkirály Suba Jánosné segítségével. 
A 8. a osztály  fergeteges kán-kánjá-
val  mindenkit elvarázsolt. Felkészítő: 
Dömötörné Tar Margit. A 8. b osztály 

minden tanulója fellépett búcsúzóul a 
színpadra, megmutatva, hogy ott lenne 
a helyük a Szombat esti láz színpadán. 
Produkciójuk is ezt a címet viselte. A 
koreográfiát Dr. Halász Mátyásné és az 
osztály közösen készítette.

A műsorblokkot a tombolasorsolás 
követte, ahol sok szép és értékes aján-
dék talált gazdára. A tombolasorsolás 
után diszkó szórakoztatta a résztvevőket 
egészen 19 óráig. A jó hangulatot és a 
zenét Donka Viktornak és Janik Jánosnak 
köszönjük. Külön szeretném megköszönni 
az SZMK és a Diákönkormányzat nevé-
ben a pedagógus kollégák munkáját, amit 
a felkészítés és a farsang ideje alatt végez-
tek. Köszönöm a SZMK tagjainak a büfé 
üzemeltetését, a szülőknek a szendvicsek 
elkészítését és a tombolatárgyak felajánlá-
sát. Köszönjük a polgárőr egyesület tagja-
inak (Patai Ferencnek, Nemes Józsefnek, 
Bakos Istvánnak, Balla Józsefnek) az este 
folyamán nyújtott segítségét.

Reméljük, hogy rendezvényünk min-
denki tetszését elnyerte és jövőre még 
többen látogatnak el hozzánk, hogy meg-
tekintsék színvonalasnál színvonalasabb 
produkcióinkat.

Bondár Enikő

Balint
Bélyegző
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Élénk vita alakult ki a költségvetés tárgyalásánál
A település költségvetésének meg-

tárgyalása minden évben komoly 
feladatot jelent a képviselő-testület 
számára. Először természetesen a 
bizottságok tárgyalják meg, és tesznek 
javaslatot esetleges változtatásokra. A 
testületi ülésen is hangzanak el újabb 
változtatások, amit vagy elfogadnak 
a képviselők, vagy nem. A 2009-es év 
költségvetésének a tárgyalásakor ezút-
tal is élénk vita folyt. A Művelődési és 
Idegenforgalmi Bizottság azt javasol-
ta, hogy a művelődési háznál beterve-
zett kis értékű tárgyieszköz vásárlására 
szánt összeget 450 ezer forintról 550 
ezer forintra emeljék fel. Mivel az 
általános iskola külső felújítása sem 
halasztható tovább, az iskola részé-
ről történt egy felajánlás, miszerint a 
Pejtsik Alapítvány pénzéből az erre 
szánt összeget megelőlegezné, és ami-
kor a Vasút-menti iskola elkel, akkor 
ez az összeg visszakerülne az alapít-
ványhoz. Ebből a pénzből az iskola 
gépkocsi cseréjét is meg lehetne olda-
ni, bár van egy olyan önkormányzati 
határozat, hogy az ingatlanból befolyt 
pénzt, csak ingatlanra lehet fordí-
tani. Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságnak volt az a javaslata, hogy 
szükséges lesz a szociális rendelet 
módosítása is a közgyógyellátás kere-
tének felemelése, a kamatmentes köl-
csön keretének csökkentése miatt. 

Dr. Vancsura István nem tartotta jó 
ötletnek a Pejtsik Alapítvány pénzéhez 
hozzányúlni. Mint mondta, meghir-
dette az önkormányzat a Vasút-menti 
iskolát eladásra, de eddig nem volt rá 
vevő. Véleménye szerint a meghirde-
tett árért nem fog elkelni az ingatlan. 
Javasolta új forduló kiírását. Több 
alkalommal is felvetette már a testü-
leti üléseken egy busznak a vásárlását, 
amire el kellene különíteni egy bizo-
nyos összeget. Mivel a költségvetés 
jelentős százalékát a bérek és közter-
hei teszik ki, javasolta azt is, hogy 
a hivatalban dolgozók létszámát egy 
fővel csökkentsék. Ezzel három mil-
lió forintot lehetne megtakarítani. Az 
elkövetkezendő időben két nagy fel-
adat vár az önkormányzatra. Az egyik 
az óvodaépítése, a másik a csatornázás 
megvalósítása. Mind a két beruházás 

komoly költségekkel jár, ezért takaré-
koskodni kell. Javasolta azt is, hogy 
az iparűzési adót csökkentsék vissza 
arra a mértékre, ami korábban volt, 1,6 
százalékról, 1,2 százalékra. 

Dr. Csernus Tibor ezzel kapcso-
latban megjegyezte, hogy nem biz-
tos, hogy az a legcélszerűbb, ha egy 
korábban elért iparűzési adó szintet 
most visszacsökkentenék. Ez nem is 
sokat lendítene a vállalkozók sorsán, 
és ezzel nem döntenének el munka-
helyek sorsát sem. Az iparűzési adó 
maximális mértéke két százalék lehet, 
ezért az 1,6 százalék nem olyan magas. 
Az ebből származó bevétel az egyik 
legnagyobb önkormányzati bevételi 
forrás. Szerinte indokolatlan volna egy 
ilyen intézkedés.  

Borsi Sándor azon a véleményen 
volt, hogy az iskolánál a gépkocsi 
cseréjére is szükség lenne, de nem a 
Pejtsik Alapítványból vennénk meg, 
csak megelőlegeznék abból a pénzből 
az iskola felújítását és az iskola gépko-
csijának cseréjét. A gépkocsi 14 éves, 
és a felújítása nagyon költséges lenne.

Bodor Ferenc még hozzátette, hogy 
nem a Pejtsik Alapítványról van szó. 
A Pejtsik hagyatékot az iskola kezeli, 
és ők ajánlották fel, hogy meg lehetne 
gyorsítani a folyamatot. 

Dr. Vancsura Zoltán is azzal értett 
egyet, hogy az iparűzési adót csök-
kentsék. A 700 milliós költségvetésnek 
a 2/3-át a személyi juttatások teszik 
ki. A Gondozási Központ működé-
séhez 16 millió forinttal járul hozzá 
az önkormányzat. Fejlesztésre mini-
mális pénzek vannak, munkahelyte-
remtésre nincs lehetőség. Rossz jövőt 
jósolt a településnek, ha ezek a dolgok 
így maradnak tovább. A Gondozói 
Központnál van egy hároméves pályá-
zati kifutás, ami nem teszi lehetővé 
az azonnali bezárását. Javasolta ős 
is, hogy a hivatal létszámát egy fővel 
csökkentsék.

Dr. Menyhárt Anett jegyző elmond-
ta, hogy jelenleg 17 köztisztviselő 
van alkalmazásban, mellettük hárman 
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó-
ként dolgoznak. A feladatok jelenleg 
még nem csökkentek, a testület hatá-
rozhatja meg a létszám csökkentését. 

A busz beszerzéséve, és az iparűzési 
adó csökkentésével kapcsolatos javas-
latot is a testület döntheti el. 

Bodor Ferenc az ingatlanok árával 
kapcsolatban megjegyezte, hogy az 
árakat újra meg kellene határozni, és 
nyilvánosságra hozni. A Vasút-menti 
iskola nagyon rossz képet mutat, a 
terület sokkal többet ér, mint az ingat-
lan. A busszal kapcsolatban elmondta, 
hogy ebben az évben újra kiírják a 
falugondnoki buszokra (8-9 személye-
sekre), a pályázatot. Az elmúlt évben 
nem nyert Tiszaalpár, nagyobbra pedig 
nem írtak ki pályázatot. Az iparűzési 
adóval kapcsolatban elmondta, hogy a 
kisvállalkozásoknál elviselhető mérté-
kű. Régóta kötelező szint az 1,4 száza-
lék, az önkormányzat mégis sokáig 1,2 
százalékon tartotta az iparűzési adó 
mértékét, de ez nem segítette a vállal-
kozások Tiszaalpárra való települését. 
Nem valószínű, hogy a vállalkozóknak 
a sorsát az határozza meg, hogy 1,6, 
vagy 1,2 százalékot fizetnek, az önkor-
mányzatnak viszont jelentős bevételi 
összeget jelent. 

Dr, Csernus Tibor szerint nem csak 
a kiadási oldal csökkentésére kellene 
gondolni. A tervezésnél célszerű lenne 
megfontolni azt is, hogy 30-40 szá-
zalékos a visszaesés, és az iparűzési 
adó, valamint az SZJA, túltervezett 
számok-e. Ha sok lesz a munkanélküli, 
akkor nem lesz annyi adóbevétel, és 
biztos, hogy nagymértékű csökkentést 
fog eredményezni. Éppen ezért a ter-
vezésnél is alacsonyabb számokat kell 
figyelembe venni. Az iparűzési adó 
csökkenni fog anélkül is, ha megvál-
toztatják a százalékos mértékhez. 

Kelemenné Utasi Melinda elmond-
ta, hogy most is alulterveztük az ipar-
űzési adót. Az első félévben a tavalyi 
év eredményei alapján adóznak a vál-
lalkozók. A jelenlegi gazdasági válság 
eredménye jövőre fog jelentkezni. 

Győri István szerint a Pejtsik hagya-
téknál nem mindegy, hogy a kamatokat 
ki kezeli, amennyiben az iskola átadja, 
akkor nem lesz kamatbevétel. Szerinte 
etikátlan, hogy egy önkormányzat ezt 
felhasználja. Pályázati úton kellene 
megoldani, annak a lehetőségét kelle-
ne körbejárni. 
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Szórakoztak és szórakoztattak az
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai

Február 14-e az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub 2009-es évadnyitó 
rendezvénye volt. Délután négy óra-
kor megérkeztek a városföldi nyug-
díjasok, akiket klubunk tagjai szere-
tettel köszöntöttek és az asztalokhoz 
kísértek. Közben a színfalak mögött, 
a jelmezekbe öltözött szereplők már 
izgalommal vártak sorukra, hogy be-
mutathassák az alkalomra készített 
jelmezeket, és műsorokat.

Az estét klubvezetőnk, Kiss János-
né Terike nyitotta meg. Köszöntötte 
a vendégeket és a helyi klubtagokat, 
majd a hoppmester, Tímár Béláné 
szórakoztatta a közönséget, és konfe-
rálta be a nyitótáncot a mamoretteket. 
A tánc koreográfiáját Terike készí-
tette és tanította be. A csoport tagjai 
fáradságot nem ismerve tanulnak be 

mindig egy-egy újabb táncot. Ezután 
a klubtagok színpompás jelmezekkel 
vonultak fel és adták elő műsorukat. 
Büszkék voltunk arra, hogy a vendé-
gek vastapssal jutalmazták. Ezúton is 
köszönjük Balogh Károlynénak, Gá-
lig Istvánnénak, Kocsi Istvánnénak, a 
sok szép jelmezt. Komoly munkájuk 
fekszik benne, hogy ez ilyen látvá-
nyosra sikeredett. 

A műsort vacsora követte, kakas-
pörkölt tésztával, majd utána renge-
teg sütemény. 

Tisztelet és köszönet a finom va-
csoráért a szakácsoknak, Fekete Fe-
rencnek, Víglási Sándornak és Bodri 
Andrásnak. A vendégek részéről a 
köszönet, a tisztára törölt tányérok 
voltak. Nem először és nem utoljára, 
a legnagyobb elismerés a klubveze-

tőnket, Terikét illeti. Sokan nem tud-
ják azt, hogy egy ilyen este megszer-
vezése mennyi munkával jár. Vacsora 
után a vendégek elégedetten dőltek 
hátra. Ám ezzel még nem ért véget az 
este. Megkezdődött a fergeteges bál. 
Mindenki önfeledten táncolt, forgott, 
ugrált hajnali két óráig.

Büszkék lehetnek a klub tagjai, 
hogy újabb barátokat szereztek. Klu-
bunk nagyon sok tagja segített abban, 
hogy ezt az estét ilyen színvonala-
san meg tudtuk rendezni. Köszönet 
a munkájukért, amiért községünk jó 
hírét is terjesztik. Csak így tovább lá-
nyok és fiúk!

Reméljük, hogy klubvezetőnk 
még sok évig ilyen aktív módon ter-
vez és szervez!

Busa Mária

Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
is hozzá szólt a témához. Elmondta, 
hogy Pejtsik László a végrendeletében 
az iskolára hagyományozott 100 ezer 
kanadai dollárt, amit a takarékszö-
vetkezetnél kötöttek le. Az államház-
tartási törvény erre nagyon szigorú 
elszámolást ír elő. Az összegnek a 
felhasználása a végakaratnak megfele-
lően történik.

A felhasználást az iskola kez-
deményezi, és a képviselő-testület 
hagyja jóvá. Az alapítványt létrehoz-
ták, és az volt a célja, hogy Pejtsik 
László neve fennmaradjon. Annak 
ellenére, hogy egy magánkezdemé-
nyezésről és magánalapítványról 
van szó, az alapítványnak semmi 
köze a hagyatékhoz, semmi beleszó-
lása nincs. Az alapítvány törzstőkéje 
az alapító tagoknak az adománya-
iból keletkezett, alapítói okirat ké-
szült, ami kimondja, hogy mire lehet 
felhasználni. Amiért a kezdeménye-
zés elhangzott, az az, jó lenne, ha 
az iskola felújítását minél előbb el 
tudnák kezdeni, mert az sem lehet, 
hogy ülnek a hagyatékon, és az isko-
la tönkremegy.  A hagyaték egyéb-

ként 17 millió forint. Jelenleg nincs 
olyan pályázat, amiből a felújítást 
lehetne finanszírozni. A hagyaték 
egy összegben rendelkezésre áll, az-
zal a feltétellel, hogy az önkormány-
zat vissza fogja a számlára helyezni. 
Az autóvásárlás a végrendeleti céllal 
ellenkező, a felújítás viszont nem.  

Bodor Ferenc szerint, ha a Pejt-
sik hagyatékból nem előlegezik meg 
az iskola felújítási munkáját, akkor 
sem kell kölcsönt felvennie az ön-
kormányzatnak. A felújítási keret 
nagyságát viszont meg kell határozni, 
mert ez akár 30 millió forintig is el-
mehet. Az iskola részéről elhangzott 
egy javaslat, a fontosabb külső fel-
újításokra, ami három millió forintba 
kerülne. Négy millió forintot javasolt 
a felújításra, mivel ennyi pénzt kapott 
az önkormányzat nem régen ingatlan 
eladásból. Így nem is kellene a Pejtsik 
hagyatékhoz hozzányúlni, mert ezt az 
összeget használnák fel. Amennyiben 
lesz pályázati lehetőség, akkor tovább 
tudnák a felújítást folytatni. Akkor 
lehet esetleg az a megoldást, hogy a 
pályázati önerőt a Pejtsik hagyatékból 
megelőlegeznénk, és utána az ingatlan 

eladásokból visszapótolná az önkor-
mányzat. 

A képviselők külön-külön szavaztak 
az egyes módosítási javaslatokról. Az 
a felvetés, hogy busz vásárlására két-
millió forintot különítsen el az önkor-
mányzat, nem kapta meg a megfelelő 
javaslatot. Ugyan csak nem értett egyet 
a képviselők többsége azzal, hogy az 
iparűzési adó mértékét 1,6 százalékról 
1,2 százalékra csökkentsék. 

A szociális kamatmentes kölcsön 
keretét viszont 1,5 millió forintról 500 
ezer forintra csökkentették. A polgár-
mesteri hivatal létszámának a csökken-
tése sem kapta meg a kellő szavazatot. 

A 2009. évi költségvetést elfogadta 
a képviselő-testület. Ez azt jelenti, hogy 
599 millió 734 ezer forint évi bevétel-
lel, 151 millió 604 ezer forinttal, az 
előző évek pénzmaradványából igény-
be vett forrással számol. A kiadásokat 
751 millió 338 ezer forintban határoz-
ták meg. Az önkormányzat a 2009. évi 
gazdálkodását hiány nélkül tervezte 
meg. Amennyiben bármilyen ok miatt 
mégis hiány keletkezne, a képviselő-
testületnek kell dönteni a hiány meg-
szüntetésének lehetőségeiről.
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A könyvtár
új könyvei

Ismeretterjesztő könyvek:
Brentjes: Izmael fiai
Honti Katalin: Színház
Zamarovsky: Róma történelmet írt
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban
Gawin: Szlovénia
Locskai Botond: Elektronikus ügyintézés az adóhivatalban
Szépirodalom:
Meyer, Stephanie: Alkonyat
Dragomán György: A fehér király
Szilvási Lajos: A vincellér (A Jegenyék-trilógia befejező része)
Putney, Mary Jo: Fortuna lánya
Tormay Cecil: A régi ház

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os telefonszámon. Online ka-
talógus: www.alpariskola.atw.hu / könyvtár. Nyitva tartás: hétfő: 
8-12, kedd: 13-17,30, szerda, csütörtök: 10-12, 14-17,30, pén-
tek: 8-12, 13-17,30, szombat: 8-12

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a tanköteles korú 

(2003. május 31-e előtt született) gyermekek is-
kolai beíratása az Árpád Fejedelem Általános Is-
kolában az alábbi időpontokban lesz: 2009. ápri-
lis 16-án (csütörtökön) 800-1600 és 2009. április 
17-én (pénteken) 800-1200.

A beíratásra kérem, hozza magával: a szülő 
(gondviselő) személyi igazolványát, gyermeke 
óvodai szakvéleményét, születési anyakönyvi ki-
vonatát, TAJ-kártyáját és lakcímkártyáját, 1 db 
igazolványképet (3,5 cm X 4,5 cm méretű, vilá-
gos hátterű szabványos igazolványkép) és 550 Ft-
ot a diákigazolvány igénylésének díjához.

Gibárszki Sándorné igazgató

Az óvodások farsangja kiválóra sikeredett

Az Alkotmány utcai óvodások ezúttal is a művelő-
dési házban tartották farsangjukat. A csoportok külön-
külön mutatták be táncukat, természetesen az óvónők 
segítségével. Ezúttal is nagyon ötletesek és kreatívak 
voltak, mert olyan jelmezeket öltöttek magukra, ami-
lyet még soha. Jó volt látni az egyforma ruhába öltö-
zött csöppségeket, akik kellő komolysággal álltak fel 
a színpadra. Persze, hogy nagy tapsot kaptak az anyu-
káktól és az apukáktól. A hagyományoknak megfele-
lően az óvó nénik is ugyan olyan jelmezbe öltöztek, 
mint a gyerekek. Remek hangulatot tudott teremteni 
mindegyik csoport. Az előadások után az egyéni jel-
mezesek vonultak a színpadra. Mindenki bemondta a 
mikrofonba a nevét, és azt, hogy minek öltözött. Ezt 
követően más csak a süteményeket kellett megkóstol-
ni, és szabad volt ugrabugrálni is a gyerekeknek. A 

farsangot minden bizonnyal felejthetetlen emlékként 
fogják majd emlegetni hosszú ideig. Az szinte biztos, 
hogy azon az estén jót aludta azok az óvodások, akik 
részt vettek a farsangon.
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A hArANg miNdeNKiért Szól
„A legtöbb ember átadja magát egy 

kettős hit káprázatának. Hisz az emlé-
kezet örökkévalóságában, amely ma-
gában foglalja az embereket, dolgokat, 
cselekedeteket, nemzeteket és hisz ab-
ban, hogy a tetteket, bűnöket, igazság-
talanságokat jóvá lehet tenni. Egyik 
hiedelem éppen olyan hamis, mint a 
másik. Az igazság éppen ellenkező. 
Minden feledésbe merül és semmi sem 
tehető jóvá. Senki sem teszi jóvá az el-
követett igazságtalanságokat, de min-
den igazságtalanság feledésbe merül.„

Milan Kundera gondolatát olvasva 
emlékeim sokaságából előlép egy régi 
március 15-i történet.

1957. március 13-át mutatott a nap-
tár. Tanítás után ballagtam a kecske-
méti vasútállomásra. Lelkem tele volt 
keserűséggel, mert délelőtt az isko-
lánktól a rendőrök elvitték a latin ta-
nárnőmet és három osztálytársamat.

Miért? Hová? Meddig? Felelet nem volt.
Magamba roskadásom közben be-

robogott a vonat. Az utasok között 
megpillantottam anyukámat. Tele-
patikusan éreztem, nagy baj történt a 
családunkban. Sajnos érzésem beiga-
zolódott. Apukámat, és négy alpári 
személyt: Czinege Józsefet, Czimer 

Illést, G. Márton Józsefet, Ivicz Bá-
lintot, valamint Tiszaújfaluról Farkas 
Mihály nevezetű, volt csendőrt, még 
március 12-én letartóztatták, és az éj-
szaka leple alatt Kiskunfélegyházára 
szállították.

Mi volt a bűnük? Az 1956-os for-
radalom tüzében megperzselődtek. 
G. Márton József a falu közepén ös-
szegyűlt tüntetőknek felolvasta a 12 
pontot. Ivicz Bálint lóháton vezette 
a tüntető tömeget. Czinege József és 
Czimer Illés benne volt az alpári For-
radalmi Bizottságban. Farkas csendőr 
és a kulák Berkes András pedig mint 
deklasszifikált (lemínősített) egyének 
kerültek a csapatba. Kiskunfélegy-
házán agyba-főbe verték őket. Ivicz 
Bálintnak eltörték az orrcsontját, G. 
Márton Józsefnek összerugdosták a 
veséjét, napokig vért vizelt. A többiek 
megúszták néhány fog kiverésével.

14-én a hat embert Kecskemétre 
vitték. Ott már nagyon sokan voltak, 
idősek fiatalok.

Március 15-én a fogvatartottak 
Kossuth-nótát kezdtek énekelni. Száj-
baverés ígérete után zárt ajakkal dú-
dolták: „Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza” dallamát.

Az ünnep elmúlásával megnyíltak 
a „gyűjtők” kapui. Ivicz Bálintot és G. 
Márton Józsefet, Ivics Bálint egész-
ségügyben dolgozó testvére elhelyezte 
a kórházban. A többiek haza indultak 
falujukba. Apukám pénzt kért a kecs-
keméti rokonoktól és répamagot vá-
sárolt, mert vetésidő volt, s az életnek 
folytatódni kellett.

Ma már mindannyian az örökme-
zőn szántanak, vetnek. G. Márton Jó-
zsef az égi pályán focizik. Porszemek 
voltak ők, az emberiség sivatagában, 
történetünk hétköznapjaiban. Csak mi 
családtagok őrizzük emléküket, éle-
tünk végéig, és hallgatjuk az értük is 
szóló harangok zúgását.

Mert mit is állít John Donne:
„Senki sem különálló sziget. 

Minden ember a kontinens egy ré-
sze, a szárazföld egy darabja, ha egy 
göröngyöt mos el a tenger, Európa 
lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy 
hegyfokot mosna el, vagy barátaid 
házát, vagy a te birtokod. Minden 
halállal én leszek kevesebb, mert 
egy vagyok az emberiséggel. Ezért 
hát sose kérdezd, kiért szól a harang! 
Érted szól.”

Berkes Julianna

2009. március 19-én, csü-
törtökön 17 órától a műve-
lődési ház kamaratermében 
Szécsi Katalin: Tarka szárnyú 
pillangó című könyvének be-
mutatója a szerző részvételé-
vel "Ez a könyv nem a szerző 
testvéréről, Szécsi Pálról, a le-
gendás énekesről szól, bár az 
ő örökéletű pillangója ad erőt 
egy édesanyának ahhoz, hogy 
képes legyen túlélni a legna-
gyobb fájdalmat, gyermeke 
elvesztését.

Tehetetlenül kell végig-

néznie, hogy lánya, Berta 
miként válik korunk legádá-
zabb ellensége, a rák ment-
hetetlen áldozatává. Az író a 
legmeredekebb hullámvasútra 
ülteti az olvasót, hogy végig-
utazza anya és lánya heroikus 
küzdelmét, valamint mindig 
megújuló reménykedéseit, és 
végül szembesülését a meg-
változtathatatlannal. A Tarka 
szárnyú pillangó megrázó re-
gény, minek során szinte azo-
nosulni lehet azon emberek és 
családjaik kálváriájával, akik-

nek életét szó szerint földig 
rombolja a betegség, mégis 
méltósággal viselik sorsukat. 
Ha ennek a könyvnek lehet-
séges valamifajta tanulsága, 
az bizonyosan az, hogy egész-
ségesnek lenni önmagában is 
elég lehet a boldogsághoz, és 
mindazok, akiknek nem ez jut 
osztályrészül, nem szánalom-
ra tartanak igényt, csupán arra 
az emberi együttérzésre, ami 
méltán megilleti őket."

Sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

Szécsi Katalin személyesen beszél
Tarka szárnyú pillangó című könyvéről
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VitA Az ötcSoportoS óVodA KiAlAKítÁSÁról
Közbeszerzési eljárást írt ki az 

önkormányzat, az ötcsoportos óvoda 
feladatainak elvégzésére. Az előírt ha-
táridőre mindössze egy pályázat érke-
zett, amit a HBF

Hungaricum Kft. nyújtotta be. A 
bíráló bizottság és a közbeszerzési 
referens bírálata szerint, a pályázat 
mindenben megfelelt a pályázati ke-
retösszegnek, illetve a pályázati elő-
írásoknak is. A Gazdasági és Pénzügyi 
bizottság is javasolta elfogadásra a 
testületnek.

Dr. Vancsura István azt kérdezte, 
a testületi ülésen, hogy menetközben 
a tervezett épületnek a helyét meg le-
het-e változtatni? Mint arról már ko-
rábban beszámoltunk olvasóinknak, 
az öt csoportos óvoda az újfalui iskola 
bővítésével valósulna meg.

Tóth Csaba közbeszerzési referens, 
a feltett kérdésre azt válaszolta, hogy a 
pályázat, szerinte ezt nem engedi meg, 
de erre nem ő az illetékes. Ha már beke-
rült egy dokumentáció a pályázat során 
a közreműködő szervezethez döntésre, 
abban már ilyen mértékű változtatáso-
kat nemigen lehet tenni. Közbeszerzés 
szempontjából mindegy lenne, hogy 
hol épülne meg, de a pályázat szem-
pontjából nem. Vancsura István úgy 
értékelte, hogy nem megfelelően lett 
előkészítve az óvoda helye. Meg kel-
lett volna kérdezni az óvodáskorú gye-
rekek szüleit, hogy mit szólnak ehhez 
a helyhez. Javasolta, hogy a szülőkkel 
ezt beszéljék meg. Elmondása szerint 
vannak olyanok, akik nem tartják azt 
helyesnek, hogy Újfalun egy másik 
óvoda is megépül. Tudomása szerint 
lehet módosítani az óvoda helyét. Az 
volt a véleménye, hogy nem járták kel-
lően körül a lehetőségeket korábban, és 
ebből lehetnek kellemetlenségei a kép-
viselő-testületnek.

Bodor Ferenc furcsának tartotta a 
javaslatot, mert a képviselő-testület 
egyszer már döntött, arról, hogy hol 
építsék meg az új óvodát. A koráb-
ban felmerült Thököly utcában való 
építésre, ez az összeg nem lett volna 
elegendő, hiszen korlátozva volt 200 
millió forintban a pályázati támoga-
tás összege. Ezt a területet a rendezési 

tervben módosították, utána a testület 
úgy döntött, több mint két éve, hogy 
felhasználva az újfalui megüresedett 
iskolát, ott épüljön meg az óvoda.  A 
tervek már elkészültek. Az egész ter-
vezést újra kellene elvégeztetni, ha 
más helyre kerülne az óvoda, aminek 
a költsége több mint 7 millió forint. 
A Kompetencia Program illetve az 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv is 
erre a felállásra lett elfogadva. Ezeket 
is teljesen újra kellene elkészíttetni. 
Az új építésű óvodára nem is kaptak 
volna támogatási összeget. Ha egy-
szer már így döntött a testület, akkor 
ez mellett kell kiállni, vélekedett a 
polgármester. Körüljárták a lehető-
ségeket, pozitívum volt az, hogy egy 
használaton kívüli intézményt pró-
báltak hasznosítani. Az újfaluiak is 
reklamálhatnának, hogy miért nincs 
ott iskola, csak Alpáron. Ez a telepü-
lés 1973. óta egy település, ezt el kell 
fogadni, mondta Bodor Ferenc. Ha 
az óvoda megépül, meg kell teremte-
ni hozzá a feltételeket is. Amikor az 
óvoda helyéről döntöttek, 11 igen és 1 
tartózkodással fogadta el a testület. A 
busz vásárlása, a gyerekek szállítására 
többször is elhangzott, de erre támo-
gatási lehetőség jelenleg nincs. 

Győri István szerint ne 7-800 mil-
lió forintból építsenek egy óvodát, ha 
kevesebből is meg tudjuk valósítani. 
Az iskola mellett van egy szolgálati 
lakás is, amivel később ki lehet váltani 
a kisóvodát, mert közvetlenül csatla-
kozik az építményhez. 

Farkasné Pintér Klára arról beszélt, 
hogy amikor az újfalui iskolát, a racio-
nalitás miatt bezárták, akkor senki nem 
kérdezte meg az újfalui szülőket, hogy 
mit szólnak hozzá. Az elsős gyerekek 
busszal jártak, és senkit sem érdekelt 
az hogyan jártak be az iskolába. Ha az 
újfaluiaknak nem távolság Alpár, ak-
kor Alpárnak sem távolság Újfalu. 

 Bársony Lajos aljegyző szerint a 
projekt kidolgozása során konkrét fel-
tételekkel lett a pályázat benyújtva. 
Arra az elképzelésre kapták meg a tá-
mogatást. 

Dr. Vancsura Zoltán úgy véleke-
dett, hogy abban a hitben szavazták 

meg a helyet, hogy az jó lesz. Aztán 
kifakadt. „Nem értem, hogy miért nem 
lehet egy nyavalyás állásfoglalást kér-
ni, mert az semmiből nem tart, két sort 
sürgős elbírálással, hogy a helyét sze-
retnénk megváltoztatni, hiszen alapjá-
ig bontanánk le azt a nyavalyás épü-
letet, nem átépítés, hiszen alapjáig le 
lesz bontva az újfalui iskola, tehát egy 
nyavalyás állásfoglalást lehetne kérni 
erre a felindulásra. Én is azt gondo-
lom, hogy utólag nagyon megbántam 
én is a szavazatomat, hiszen nem gon-
doltam végig én sem, hogy amíg egy 
általános iskolás, legalábbis a felsőbb 
osztályosok, be tudnak kerékpározni, 
de ezt egy óvodás semmiképpen nem 
tudja megtenni. Ez nem egy Joly-jo-
ker, hogy egy ide, egy oda, és akkor 
rendben van…én is csak azt kérem, 
ha már egy ilyen általam is hibásan 
meghozott döntéssel kell szembesül-
ni, legalább egy írásos állásfoglalást 
kérjünk.”

A témához Kacziba Sándor is hoz-
zá szólt. - Úgy gondolom, hogy a he-
lyek kiválasztásánál, talán már három 
éve történt, és arra ösztönzött bennün-
ket, és talán azt szolgálta, hogy végre-
valahára ennyi idő után is el próbáljuk 
tüntetni azt az állapotot, hogy Újfalu 
és Alpár. Eddig mindig az ellen küz-
döttünk, hogy ezt a helyzetet próbál-
juk csillapítani, összehozni. Erre most 
mást sem hallok, csak azt, hogy ehhez 
az alpáriak mit szólnak, az újfaluiak 
mit szólnak. Ha már egyszer visszafor-
díthatatlanul a két települést összekö-
tötték, akkor továbbra is azon legyünk, 
hogy mindenkinek megfeleljünk, és 
ha így döntöttük, mert biztosan azért 
döntöttünk így, mert szerettünk volna 
mind a két oldalnak megfelelni. Nem 
tudom mire fel ez a felháborodás. Ez 
nem egészen passzol össze, mert ha 
valaki tiszaalpári akkor csak annak 
kellene lenni. Ezt a küzdést most nem 
szeretnénk félbehagyni. 

A képviselő-testület végül is úgy 
döntött, 10 igen szavazattal, 1 ellen-
szavazattal, 1 tartózkodással, hogy az 
öt csoportos óvoda kialakítás projekt-
menedzsmenti feladatai ellátására a 
HBF Hungaricum Kft bízza meg.
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Egyedül maradt javaslatával a képviselő
Az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság ülésén elhangzott egy olyan 
javaslat, hogy a Gondozói Központ-
ban az intézményi térítési díj 84.240 és 
91.110 forint legyen havonta. A javas-
lat két igen és két nem szavazatot ka-
pott, majd a képviselő-testület döntött.

Az ülésen dr. Vancsura Zoltán azt 
mondta, hogy érdemes azon gondol-
kodni, hogy a díjakat emeljék fel, mi-
vel a Gondozói Központban jóval ala-
csonyabbak a díjak, mint amilyet egy 
ilyen munkáért elkérnek. Elmondta, 
hogy Tiszaalpáron a három intézmény-
ben 150 olyan hely van, ahol időseket 
és elesettek tudnak gondozni. Remé-
nyét fejezte ki, hogy lenne olyan, aki 
a teljes igazgatási költséggel együtt 
az intézményi díjat meg tudná fizetni. 
Ezzel lehetne az intézménynek a be-
vételeit növelni és az önkormányzat 
kiadásait valamelyest csökkenteni. 
Azt javasolta, hogy ne vonják le az 
irányítási költséget, hanem azt hagy-
ják benne, a teljes árban. Aki nem bír-
ja megfizetni, annak nem kell, de aki 
megbírja, illetve van tartásra kötelezett 
hozzátartozója, akivel ki lehet egészít-
tetni a havidíjat, attól a díj behajtható. 
A Gondozói Központban huszonöten 
laknak, a költségvetése 66 millió fo-
rint. Úgy gondolta, hogy a húszezer fo-
rinttal rendelkezőket is be kell fogadni 
az intézményekbe, és egyik otthon sem 
kérhet belépési díjat. 

Győri Istvánnak az volt a vélemé-
nye, hogy az önkormányzatnak a ti-
szaalpári lakosokról gondoskodni kell. 
Vannak olyan családok, akiknek meg-
terhelő a különbözet kifizetése. 

Vancsura Zoltán annyiban adott 
igazat képviselő társának, ha csak a 25 
ágyról lenne szó, de hatszor nagyobb az 
ágylétszám. Véleménye szerint azok, 
akik egyébként is tartásra kötelezhető-
ek, az ő vállukról veszi le nagy kegye-
sen az önkormányzat a terhet. Nem kell 
az édesanyjuk után sem a rezsit, sem a 
gázt, sem az étkeztetést, sem egyebet 
fizetni, ezért méltányos a 10-20 ezer 
forint a család részéről, hogy ennyivel 
patronálja az ellátást. A méltányosság 
nem csorbulna egy cseppet sem, csak 
az anyagi pozíciója javulna az önkor-
mányzatnak. 

Dr. Puliusné Sárdi Mária elmondta, 
hogy a jogszabályok nemcsak az utób-
bi időben vonatkoztak minden intéz-
ményre, hanem korábban is a magán, 
az állami és az önkormányzati intéz-
ményekre. Nem állja meg a helyét az, 
hogy azonos feltételekkel kerülhetnek 
be az idősek az állami és nem állami 
intézményekbe, és az egyszeri hoz-
zájárulás is létezik. Az önkormányzat 
mindig a szakmai jogszabályoknak 
megfelelően járt el a felvételeknél és 
a térítési díjak megállapításánál. Az 
elmúlt évben a jogszabály lehetőséget 
adott arra, hogy alacsonyabb összeg-
ben meghatározhatóak az intézményi 
térítési díjak. Az engedélyező hatóság 
az ellenőrzéseknél arra nagyon is odafi-
gyel, hogy ne legyen magas összegben 
meghatározva a térítési díj. Tévedést 
okozhat az is, hogy az intézményi té-
rítési díj azonos az idősek által fizetett 
térítési díjjal. A jövedelmük 80 száza-
lékát fizetik. Jelenleg nem kötelezhető 
arra senki, hogy a készpénz vagyoná-
ból egészítse ki az intézményi térítési 
díjat. A jogszabály azonban meghatá-
rozza azt, hogy milyen vagyonra lehet 
ráterhelni a különbözetet, vagy milyen 
esetekben lehet kötelezni a hozzátar-
tozót a kiegészítésre. Jelenleg tízen 
vannak olyanok, akik a legmagasabb 
intézményi térítési díjat, 62.430 forin-
tot fizetik. Ebből öten fogyatékossági 
támogatást is kapnak, és így tudják 
megfizetni a teljes díjat. A másik öt 
személynél vagy önként vállalta, vagy 
a hozzátartozója fizeti a kiegészítést. 
A legalacsonyabb személyi térítési díj 
24.850 forint. Amennyiben a Vancsura 
doktor által javasolt magas intézményi 
térítési díj lenne 91 ezer és 84 ezer fo-
rint, akkor senki nem tudná megfizetni 
azt az összeget. Akik eddig fizették a 
maximumot, azok sem. 40-50 ezer fo-
rintot a hozzátartozók sem tudnak ha-
vonta kifizetni. Vitatta Vancsura Zoltán 
azon felvetését is, hogy nincs egyszeri 
hozzájárulás. Az ugyanis benne van a 
törvényben és még most is meg van a 
belépési díj.  Nem javasolta az eme-
lést. 

Bodor Ferenc is annak adott hangot, 
hogy a plusz 25 ezer forint kérdésessé 
tenné, hogy az eltartásra kötelezettek 

fel tudják-e vállalni ezt a költséget. Ha 
növekszik a költség nem biztos, hogy 
fel tudják vállalni, és egyáltalán nem 
fizetnek. 

Puliusné szerint a törvényi feltéte-
lek behatárolják azt, hogy ki az, aki kö-
telezhető, milyen jövedelemmel, vagy 
vagyonnal kell rendelkezni, hogy rá 
lehessen terhelni. Ez nem megbeszélés 
tárgya. Önként bárki bármit felajánlhat, 
vállalhatja a család, de kötelezni csak a 
törvényi előírások szerint lehet. Annak 
idején, amikor a Gondozói Központ 
megalakult, és a testület döntött, hogy 
üzemelteti, sőt bővíti, akkor is tudta 
mindenki, hogy a faluban létezik még 
két intézmény. A másik két intézmény-
hez a településnek csak annyiban van 
köze, hogy a község területén műkö-
dik, de a felvevő köre az egész ország-
ra vonatkozik. Amennyiben a testület 
úgy dönt, hogy a Gondozói Központot 
megszünteti, akkor a legrászorultabb 
embereknek nem lesz hova menni. 
Véleménye szerint mese az, hogy a 20 
ezer forintos jövedelemmel rendelkező 
embereket is fel kell venni a másik in-
tézményekbe. 

Farkasné Pintér Klára furcsának 
tartotta a költségvetési tárgyalást, mert 
folyamatosan az önkormányzat dol-
gozói feje felett lengették a „bárdot”. 
Először a köztisztviselők felett, majd 
pedig a Gondozói Központ felett. 

Bodor Ferenc hozzáfűzte, hogy a 
Pax Otthon országos felvevő intéz-
mény. Amikor ez az intézmény lét-
rejött kihangsúlyozták, hogy azok az 
emberek be tudjanak kerülni, akik a 
másik otthonokba nem. A Pax Ott-
hon lakói mentálisan más kategóriá-
ba tartoznak, mint az önkormányzati 
otthonban, mert mások a szociális 
körülményei is, akik oda bekerülnek. 
Az önkormányzatnak éppen a leg-
szerencsésebb réteg mellett van egy 
olyan kötelezettsége, hogy ezeket az 
embereket be tudja fogadni.  Szava-
zásra tette fel dr. Vancsura Zoltán mó-
dosító javaslatát, hogy a Gondozási 
Központban az intézményi térítési díj 
84.240, illetve 91.110 forint legyen. A 
Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 
11 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, 
nem fogadta el a javaslatot. 
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A farsang február hónapban a kö-
zelgő tavasz ősi örömünnepe. Erről be-
szélt köszöntőjében Kiss Imre a Nyug-
díjas Baráti Kör vezetője. A tél és a 
tavasz küzdelmének szimbolikus meg-
jelenítéséhez a farsang számtalan gon-
dűző, alakoskodó szokása fűződik. Ezt 
a hagyományt kívánta a baráti körünk 
feleleveníteni.  A farsangi bálunkon 
részt vett a fiatalság, a „Tavasz” - dr. 
Halász Mátyásné tanárnő vezetésével, 
valóban üde színfoltot adva a rendez-
vényünknek - s a „Tél”, ami valójában 
mi voltunk. A farsang farka is itt volt, 

de még belefértünk a vidámsággal, a 
bűvöléssel, a varázslással. A virágárús-
lánynak, a csizmáskandúrnak, gésának, 
libapásztorlánynak, rikkancsnak, ma-
dárijesztőknek, bohócoknak, a kis me-
semondó Vedres Balázsnak, s a cigány 
táncosoknak tapsolhattunk vendége-
inkkel, akik megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel. 

Köszönjük mindenkinek, aki tá-
mogatott bennünket. A jóízű vacsora, 
a finom itókák, s a tombola sorsolása, 
no meg a jó zene, tette még színesebbé 
baráti körünk farsangját. Az ott lévő 

gyermekek kacaja feledtette velünk a 
múló éveinket.

A Böjtelő hava számunkra a vi-
dámságot hozta el. Kívánjuk, hogy a 
jókedv, a tánc, a kacagás tartsa még 
sokáig össze a baráti közösségünket.

Köszönjük azoknak a barátaink-
nak, akik fáradságot, időt nem ismer-
ve készültek a jelmezeikkel. Kívánjuk 
a falunk lakóinak, hogy a víg táncos 
február után legyen erejük készülni a 
Szent György havában lévő nagy ün-
nepünkre, a húsvétra.

Szederkényiné Ceni néni

Gondűző farsang a Nyugdíjas Baráti Körben

Tordán is fellépett a Bársony Mihály Népdalkör
Nagy megtiszteltetésnek érezzük, 

hogy február 5-én népdalkörünkkel 
Kecskeméten szerepelhettünk a Vizes 
Élőhelyek Világnapja alkalmából ren-
dezett megyei ünnepségen, a Termé-
szet házában.

Tekerőzenekarunk öt fővel, és négy 
énekessel, ünnepi műsorral köszöntöt-
te és szórakoztatta a nagyszámú kö-
zönséget. Dalainkat Bársony Mihály 
népzenei hagyományaiból válogattuk. 
A hallgatóság nagy elismeréssel és 
tapssal jutalmazta a tekerős, klariné-
tos, énekes folklór műsort.

Február 21-én Torda településére 
utaztunk. Megérkezésünk nagy öröm 

volt a csoportunkat váró családok szá-
mára. Első eseményként a barátság 
fájának elültetésére került sor. Dobai 
János és Bodor Ferenc polgármeste-
rek közreműködésével földbe került 
a magunkkal vitt magyar kőris. Ez 
is jelképezi további barátságunkat, 
kapcsolataink ápolását. Családoknál 
ebédeltünk, nagy vendégszeretetben, 
gazdag kínálattal.

A nap fénypontja a TISZAALPÁ-
RI KULTURÁLIS EST megrendezé-
se volt. A műsorban felléptek az ál-
talános iskolánk tanulói, a Jövőnkért 
Néptánccsoport, és a Bársony Mihály 
Népdalkör. A táncosok három fellé-

péssel fergeteges magyar táncokkal 
bűvölték el a közönséget. Vers, próza, 
mese előadása színesítette a két órás 
műsorunkat. A népdalkör tekerő, cite-
ra muzsikával, énekkel, humoros jele-
netek előadásával, farsangi műsorral 
szórakoztatta a kedves tordai közön-
séget.

A műsor után gazdag vacsorával 
kínáltak bennünket. Közös éneklés-
sel, jó hangulatban zártuk az estet. 
Szép nap volt! A csoporttal utazó 
szülők, gyermekek, vezetők a vi-
szontlátás reményében búcsúztak 
egymástól.

Horti Sándorné

FelhíVÁS
Kedves csónak- és ladiktulajdonosok!

 
A kiskunfélegyházi Miénk itt a tér, 

szabadtéri kiállítás és fesztivál szerve-
zőcsapata a tiszaalpári lakosok segítsé-
gét szeretné kérni. A kiállítás 2009-es 
témája a VÍZ. Keresünk olyan csónako-
kat, ladikokat, melyeket a 2009. május 
22-31-ig megrendezésre kerülő kiskun-
félegyházi Miénk itt a tér, szabadtéri 
kiállításon padként használhatnánk. 
A csónakok és ladikok el- és vissza-
szállítását mi vállaljuk. Kérjük, segítő 
szándékával keressen meg minket a 06-
70-387-1026, vagy a 06-70-387-1511 
telefonszámon, vagy a mienkittater@
freemail.hu e-mail címen.

Köszönettel: Nagy Orsolya és
Lantos Szabolcs szervezők

Óvodai beíratás
Tájékoztatom az óvodáskorú 

gyermekek szüleit, hogy az óvodába 
2009. április 16 -án csütörtökön 8.00-
16.00  óráig és 17-én pénteken 8-12 
óráig lehet beíratni a gyermekeket.

A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 24§ (3) bekezdése 
szerint a gyermekeknek abban az 
évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól köteles óvodai nevelésben részt 
venni. Az 5 éves gyermekek beíra-
tásának elmulasztása szabálysértési 
eljárást von maga után.

Óvodai felvételét lehet kérni 
azoknak a gyermekeknek, akik 3. 

életévüket 2009. december 31-ig 
betöltik.

Nyilvántartásba vétel miatt azo-
kat a gyermekeket is előjegyzésbe 
vesszük, akik 2010. május 31-ig 
lesznek 3 évesek.

Beiratkozás helye: Központi 
Óvoda, Alkotmány u. 9. 

Beiratkozáshoz szükséges: a 
szülő személyi igazolványa, lakcím 
kártyája, a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, és TAJ kártyája.

Kérem a szülőket, hogy a beíra-
táskor a gyermeket is hozzák ma-
gukkal.

Szabó Gabriella óvodavezető
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Tájékoztató az ebek veszettség elleni védőoltásáról
Közegészségügyi és állategész-

ségügyi szempontból fontos, hogy a 
községben tartott ebek 2009-ben is 
veszettség elleni védőoltásban része-
süljenek. Ezzel kapcsolatban néhány 
fontos információra hívom fel a fi-
gyelmet.

A korábbi évektől eltérően az eb 
tartója köteles bejelenteni a tulajdo-
nában lévő eb, ebek adatait az állator-
vosnak. Ez legkorábban általában ak-
kor történik, amikor az állat elérte az 5 
hetes kort. A kidolgozott vakcinázási 
program szerint, ekkor kell az első vé-
dőoltást a kis kutyának megkapnia. A 
kutyának annak adatait is tartalmazó 
egészségügyi könyvet adunk ki.

Az első veszettség elleni kötele-
ző oltás időpontja, a 3 hónapos kor, a 
második oltást 6 hónapos korban kell 
megkapnia, majd utána évente leg-
alább egyszer ameddig a kutya él.

Ha valaki a veszettség oltáson kí-
vül szeretné kutyáját az egyéb fertőző 
betegségek ellen is beoltatni, akkor 3 
hetes időközzel, 4 alkalommal java-
solt.

Az ebek veszettség elleni vakciná-
zásának kötelezettsége tehát az állat 
tartóját terheli.

Azt az ebet, amely nem részesült 
az életkorának megfelelő előírások 
szerint veszettség elleni védőoltás-
ban, azt veszettség szempontjából 

aggályosnak kell tekinteni és ember 
marás esetén, 14 napos hatósági meg-
figyelés alá kell vonni. A megfigyelés 
eredményéről az illetékes háziorvost 
is írásban kell értesíteni. Amennyiben 
veszettség szempontjából egyáltalán 
nem oltott vagy 1 évnél régebben ol-
tott állat harap meg valakit, akkor a 
korábban említett kötelezettség elmu-
lasztása miatt, az állat tartójával szem-
ben szabálysértési bírság is kiszabha-
tó. Az ilyen állatot a megfigyelési idő 
letelte után tartósan mikrochippel kell 
megjelölni a tulajdonos költségére. Az 
ilyen megjelölés egyéb esetekben is 
ajánlott és hasznos. (Például az állat 
elvesztése és a tulajdonviszonyok iga-
zolása esetén.)

Kutya közterületen kizárólag pó-
rázon és megfelelő felügyelet mellett 
tartózkodhat. A veszettség oltások iga-
zolása céljából a tartó köteles az állat 
egészségügyi könyvét - oltási könyvét 
vagy útlevelét - magánál tartani. Eze-
ket az okmányokat meg kell őrizni, 
mert pótlásuk pénzbe kerül.

Tiszaalpáron az éves ismétlő ve-
szettség elleni oltások március, április, 
május hónapokban lesznek elvégezve. 
Lehetőség lesz az állattartási helyén 
való oltásra is, de javaslom, hogy 
vegyék igénybe az állatorvosi rende-
lőben vagy az összevezetésre kijelölt 
helyeken való oltást is. A rendelőben 

való vakcinázás legnagyobb előnye az, 
hogy a tulajdonos saját maga választ-
hatja meg az időpontot, és nem kell 
sorban állni. (Rendelő: Alkotmány u. 
11. A rendelési idő: hétköznapokon fél 
5-től fél 6-ig.)

A vakcinázásért fizetendő díj töb-
bek között összetevődik az oltóanyag 
árából, a féreghajtó kezelés milyensé-
géből és mennyiségétől, az igazgatási 
díjból, az egészségügyi könyv árából, 
a kiszállási költségből és az ÁFÁ-ból.  

A veszettség elleni oltás kötelező, 
és kizárólag a veszettség ellen véd. Ezt 
kell igazolni ellenőrzéskor, vagy ha az 
állat esetleg megharap valakit. Az em-
bermarás sokkal gyakoribb, mint azt 
sokan gondolnák. Az állat tartója fe-
lelős a kutya viselkedéséért, tetteiért. 
Mostanában, egyre több családon belü-
li gyermekmarást lehetett megfigyelni.

A kutyák veszettségen kívül fogé-
konyak egyéb fertőző megbetegedé-
sekre is. A szopornyica, parvó okozta 
bélgyulladás, leptospirózis, fertőző 
májgyulladás, adeno vírusos fertőzés 
vagy az egyre gyakoribb kullancsok 
által okozott fertőző megbetegedések 
ellen már hatékony megelőző védeke-
zési lehetőségek vannak. Ezek alkal-
mazásával egyaránt védjük kutyáink 
és családunk egészségét.

dr. Berényi Ferenc
hatósági állatorvos

A FortUNA
SzereNcSeKUcKó 
Szeretettel VÁrJA

ÚJRA VÁSÁRLÓIT!

Új típusú kaparós
sorsjegyekkel, akciókkal,

pályázatokkal 
teheti próbára
szerencséjét!

Sok szerencsét,
és jó játékot kívánunk!

A hosszú téli pihenő után március-
ban megindult a sakkélet. Március 4-én 
11 lelkes gyermek résztvételével elin-
dult a Mat(t)ador sakkoktatás. Nagy 
öröm, hogy nemcsak fiúkból áll a cso-
port, hanem lányok is jelentkeztek. A 
64 mező rejtelmeinek a megtanulása 
az elsődleges cél, de a tehetségesebb 
gyerekeket szeretnénk a csapatba be-
építeni. Jelenleg itt nagy lemaradás 
tapasztalható, ugyanis kevés az ifjú-
sági játékosunk. Az iskolai diákolim-
pián való résztvétel is a tervek között 
szerepel, egyéni és csapat szinten. A 
diákolimpián, főleg a városi iskolák-
ból (Kecskemét, Baja, Kiskunhalas, 

Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Kunszent-
miklós) vannak résztvevők. Bugac 
után szeretném, ha Tiszaalpár neve is 
szerepelne, mint "kisebb" település. 
Remélem, kitart a lelkesedés, sőt a cso-
porthoz csatlakozókat is várunk. "Sze-
ressük a sakkot, kerüljük a mattot!"

Versenyek: Március 14-én Kiskun-
félegyházán kerül megrendezésre a 
IV. László Jenő Sakk Emlékverseny, 
ahol már  hagyományosan képvisel-
jük településünket. Március 29-én a 
IV. fordulóval folytatódik a bajnok-
ság, Kecskeméten a Tóth László III. 
SE vendégei leszünk.

Gálfi Mihály

Szeressük a sakkot, kerüljük a mattot!
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Jön a tavasz!
A SiSSY diVAtBAN

heteNte érKezNeK mÁr
A TAVASZI RUHANEMŰK:

 

- fiú-lány tréning alsók: 690-890 Ft
- gyermek tréning együttesek 1500 Ft a 3 db-os
- nõi hosszú ujjú pólók 690 Ft
- nõi tréning alsók 890-990 Ft
- nõi zipzáras felsõk: 1590 Ft
- nõi, férfi farmernadrágok 990-1690 Ft
- kis- és nagyméretû törölközõk 390-690 Ft
- nõi, férfi övek 500 Ft

 
Várok minden kedves vásárlót nagy szeretettel:

 Lólé Istvánné Erzsi

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
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 egy százalékra!
A Tiszaalpári Faluvédő-és Szépítő Egyesület köszö-
netet mond mindazoknak, akik támogatták szerveze-
tünket 2007-ben. A továbbiakban folytatni szeretnénk 
az Árpád-téren lévő madárbarát kert bővítését, újabb 
kiadvány kiadását a halászatról. Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben módjukban áll támogatni egyesületünket 
az alábbi adószámon várjuk felajánlásukat, amit előre 
is köszönünk. Adószámunk: 18356351-1-03

vezetőség

VILLANySZERELéS!
Épületek szerelése, öreg házak hálózatának

áthúzása, villanyboylerek javítása,
vízkőtelenítése, villanyhibák azonnali javítása.

Új bekötések és egyéb villanyszerelésekkel
kapcsolatos  INGYENES szaktanácsadás.

 
Gálig Imre villanyszerelő mester

Tiszaalpár, Arany J. u. 21. sz. 
Tel: 76/424-408., 06-30-2570-943.

parkgondozói pályázat
Tiszaalpár Nagyközség Jegyzője pályázatot hirdet, 

2 főrészére, parkgondozói munkakör betöltésére. Köz-
igazgatási szerv megnevezése: Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 6066 Ti-
szaalpár, Árpád tér 1.

A pályázatnak tartalmazni kell: önéletrajzot, is-
kolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát. 
A parkgondozói munkakört betöltő munkavállalóra a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-
vény az irányadó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 
23. 16.00. óráig beérkezően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 25.
Az állás betölthető: 2009. április 1-jétől. Alkalmazás 
esetén a próbaidő 3 hónap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt 
borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújta-
ni Tiszaalpár Nagyközség jegyzője részére (6066 Tisza-
alpár, Árpád tér 1.)

A borítékon kérjük feltüntetni „Parkgondozói pályá-
zat”. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás 
a (76) 424-133-as telefonszámon, dr. Menyhárt Anett 
jegyzőtől, illetve Horváth Zoltán településüzemeltető-
től kérhető.

dr. Menyhárt anett jegyző



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 Angelika (anyja neve: Ajtai 
Gizella), Kurucz Sára (Szalinka Matild), Fazekas Zoltán 
(Torbán Tímea), Bencsik Henrietta (Repáruk Zsuzsanna) 
Fekete Áron Gergely (Szabó Judit).
Akiket elveszítettünk: Ledniczky Gyuláné Szabó Rozália 
(1920), Szabó Árpádné Laczkó Margit (1914). Kádár 
Józsefné Fazekas Piroska (1932), Baranyi István 1947, özv. 
Lévai Imréné Szabados Mária (1922).

* Vasárnaponként az iskola tornatermében teniszoktatás 
folyik korlátozott időben és létszámban minden korosztály 
részére, ha van időd, energiád és kedved jelentkezz Bálint 
Györgyinél a 30/856-0274-es telefonszámon.

* Napos és előnevelt csirkék több fajtából előjegyezhetők, 
később kacsa és liba is. Szállítás hetente. Baromfipucolást is 
vállalunk. Tel: 06-20-523-2793

A Ciróka Bábszínház előadása a
művelődési házban:

2009. április 16. csütörtök 10 és 14 órai
kezdettel: Csíkos mese című előadás.

Jegyek a helyszínen is kaphatóak!

Számítógépes tanfolyam Tiszaalpáron kez-
dőknek, az alapoktól! Érdeklődni: 30/621-0873 
telefonszámon.

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak

a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
volt kollégáknak, akik 
Baranyi istván

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban

velünk együtt éreztek.
A gyászoló család


