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A Magyar Kultúra Napja
1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását Kölcsey Ferenc, és 1989. óta ezen
a januári napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ebből az alkalomból az országhatáron belül
és a határainkon túl elő magyarok tisztelettel adóznak egyik legnagyobb nemzeti jelképünknek a Himnusznak. Nemzeti összetartozásunkra, közös múltunkra, nyelvünkre és
örökségünkre a leginkább szívhez szólóan
emlékeztető alkotás, mely ugyanazt az üzenetet hordozza ma is mint születésekor.
Ennek az üzenetnek a kifejezésére, a Himnusz születésnapjának megünneplésére méltó emléket állít a Magyar Kultúra Napja. A
magyar kultúra évszázadok alatt született alkotásai, és az általuk kifejezett gondolkodásmódunk a felnövekvő generációk számára az
önazonosság építésének alapkövei. A kultúra
ápolása, és megőrzése nemcsak a mindenkori jelennek szól: a jövőnket, a magyarság jövőjét őrizzük vele.
Magyarországon és szerte a nagyvilágban, távoli országokban, más kontinenseken harmadik, negyedik generációs magyarok is megünneplik a Magyar Kultúra Napját.
Gazdag kulturális örökségünk lehetővé teszi,
hogy ezt nagyon színgazdagon élhetjük meg.
Koncertek, kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, táncos rendezvények sora zajlott
ezekben a napokban.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szekeres
Ferenc polgármester urat, Bálintné Siprikó
Zsuzsanna alpolgármester asszonyt és Saj-

tos László jegyző urat vendégül látta Kabók
Imre, a szerbiai Kisorosz polgármestere. Kabók Imre polgármester úr röviden ismertette
önkormányzatiságuk sajátosságait, feladatait,
valamint a kisoroszi magyarság életét.
A polgármester úr bemutatta a kinti magyarságot összefogó Torontál Egyesület központját, mely egy tájházból nőtte ki magát. Ma
olyan kulturális komplexum, ami helyet ad a
tájház mellett kézműves foglalkozások helyszínének, szabadtéri színpadnak, nagyobb
létszámot befogadó szabadtéri rendezvényeknek, és egy gyönyörű mesterséges tónak is.
A felsorolás még így sem teljes, de a tervek,
melyek az egyesület céljai között szerepelnek
még további csodálatos, és hasznos épületeket
ígérnek.
Az egyesület vezetője Talpai Sándor úr büszkén mutatta be az elmúlt 10 év áldozatos és
eredményes munkáját, mellyel otthont teremtettek a kisoroszi magyarságnak.
Végül a kisoroszi Művelődési Házban a magyar közösség ünnepi rendezvényén vehetett
részt a kis delegáció. A Himnusz eléneklése
után gazdag irodalmi összeállításban emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról. A
prózai és verses műsor szívhez szólóan mutatta be a határon túli magyarság nemzeti
érzéseit.
Úgy vélem ezen a napon olyan példát láthattunk a nemzeti összetartozásról, melyet Magyarország határain belül nem tudunk így
megélni a legjobb szándék mellett sem.
(Folytatás a 2. oldalon)

TISZTELT
APÁTFALVI POLGÁROK!
SZEKERES FERENC
polgármester és

LÁZÁR JÁNOS

országgyűlési képviselő
2015. február 13-án
(péntek)
17 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartanak

a FALUHÁZBAN
(Templom utca 57.)
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Sportcsarnok épül Apátfalván
Lázár János miniszter úr, országgyűlési képviselőnk segítségével Apátfalva 150 millió forint
támogatásban részesült. Lakossági igényfelmérés alapján a településen sportcsarnokot fogunk
építeni a Templom utca 68. szám alatt, a volt „Sinka” iskola helyén. A sportcsarnok megépítéséhez további forrásokra van szükség, aminek az előteremtéséhez Lázár János miniszter úr
további segítséget fog nyújtani.
Az új sportcsarnok megépülése Apátfalva lakóinak egészségét hivatott szolgálni, a szabadidő
értékes eltöltése mellett. A sportcsarnok megépülésének örülnek gyermekek és felnőttek egyaránt, mivel egy ilyen színvonalú sportcsarnok megépítése az elkövetkező évtizedek sportéletét
fogja fellendíteni Apátfalván.
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2015. január 8-án és január 27-én

ülésezett a képviselő-testület
A képviselő-testület rendkívüli testületi üléssel
kezdte a 2015. évi munkáját.

Község Önkormányzata a Makói Kistérség
Többcélú Társulás, Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás tagja.

sulás Társulási Megállapodásának módosítását,
az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel kötött bérleti – üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítását, a Makói
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását és Szervezeti Működési Szabályzatát.

A január 8-án megtartott rendkívüli ülésen
módosította a Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát, valamint a képviselő-testület döntött arról, hogy a Kormánytól kapott A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2014.
150 000 000 Ft-os támogatást egy új sportcsar- december 18-i ülésen került sor az önkor- Felülvizsgálatra kerültek a Cigány és a Ronok építésére fordítja.
mányzati választásokat követően a „tisztújítá- mán Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
sokra”.
együttműködési megállapodások.
A Makói Kistérség Többcélú Társulás megváSoros képviselő-testületi ülését a képviselő-tes- lasztotta Farkas Éva Erzsébet Makó Város pol- A képviselő-testület együttműködési megállatület 2015. január 27-én tartotta.
gármesterét a Makói Kistérség Többcélú Társu- podást kötött a Konrad Lorenz Természet- és
lása Társulási Tanács Elnökének.
Állatvédő Egyesülettel a község területén befoElfogadásra került a nemzeti, állami és községi A Társulási Tanács alelnökei: Szegvári Ernőné gott kóbor ebek elszállítására.
ünnepek, megemlékezések 2015. évi program- Kiszombor, Szekeres Ferenc Apátfalva, Kovács Elfogadásra és aláírásra került az Apátfalvi
jának tervezete. A rendezvényekről, ünnepsé- Sándor Csanádpalota, Lőrincz Tibor Nagyér, Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti
gekről a község lakóit folyamatosan tájékoz- Hajnal Gábor Földeák polgármestere.
és Működési Szabályzata.
tatja a polgármesteri hivatal a helyi újságon A Társulási Tanács általános elnökhelyettese
keresztül.
Hajnal Gábor Földeák polgármestere.
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kurca Vidéke Polgári EgyeMásodik napirendi pont keretében tájékoz- A Társulási Tanácsa Pénzügyi bizottság elnöké- sület között együttműködési szándéknyilattató hangzott el a szennyvízberuházásról. nek: Simonné Sinkó Erika Óföldeák, tagjainak kozat került megkötésre. A Csongrád megyei
Apátfalván 5 települési szennyvíz átemelő és Galgóczkiné Krobák Mária Anna Kövegy, Fe- Civil Információs Centrum (CIC) munkáját
547 tisztító akna került kialakításra. A be- kete József Klárafalva, Csjernyik Zoltán Csaná- a Szentesi székhelyű Kurca Vidéke Polgári
ruházás Apátfalvára eső teljes értéke nettó dalberti, Gyarmati András Nagylak polgármes- Egyesület végzi, és az országos hálózat tagja1 359 148 Ft, a beruházás 2014. szeptember terét, a Társulási Tanács Ellenőrzési Bizottság ként működik.
17-én került átadásra. Úthelyreállítás 20 272 m2 elnökének: Lőricz Tibor Nagyér, tagjainak Jani
felületen történt, az 5 átemelőnél 9 db kamera János Ferencszállás, Dr. Martonosi György A képviselő-testület a lejárt határidejű képvikerült felszerelésre.
Maroslele polgármesterét megválasztotta.
selő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést követően meghallgatta az interpelláRendeletek, előterjesztések napirendi pont A Képviselő-testület elfogadta a Délkelet-Al- ciókat, majd zárt ülés keretében megtárgyalta
keretében beszámoló hangzott el a jogi szemé- föld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend- a szociális igazgatással kapcsolatos előterjeszlyiségű társulások tevékenységéről. Apátfalva szer Létrehozását Célzó Önkormányzati Tár- téseket.

A Magyar Kultúra Napja
(Folytatás az 1. oldalról)
Január 24-én, szombaton Apátfalva Község
Önkormányzata is megemlékezett a Magyar
Kultúra Napjáról. Ebből az alkalomból rendeztük meg a Hagyományőrző Csoportok
Találkozóját. A rendezvénnyel az apátfalvi
kultúra legnagyobb büszkeségével, a hagyományainkkal adóztunk a Magyar Kultúra
Napjának.
A jó hangulatú találkozón 7 csoport mutatkozott be: Csanádpalotáról két csoport is szerepelt, a Hagyományőrző Néptánc Csoport és
a Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar. Földeákról érkezett a Szárazér Néptánc Együttes,
Deszkről a Bánát Szerb Kulturális Egyesület.
Egyik testvértelepülésünk Csanádapáca is képviselte magát a rendezvényen, és Fosztóka cím-

mel vidám hagyományőrző darabot adott elő.
Az ő fellépésüket megelőzte egy csanádapácai
kislány, Rakonczai Kata Bíborka, aki lenyűgöző hangjával és énekével ejtette ámulatba a
közönséget.
A Kardos István Néptánc Csoport rábaközit és
moldvait adott elő. A Hagyományőrző Csoport
lány és asszonytagjai külön is készültek sárközi karikázóval – ők voltak a Hagyományőrző
Csoport Kamara Csoportja.
A Hagyományőrző Csoport „Pátfolvai csipkelődések” címmel utolsóként lépett fel, fergeteges hangulatot teremtve az est fináléjában,
megalapozva a résztvevő csoportok műsor utáni táncos hangulatát.
2015. január 24-én nem csak a Magyar Kultúra
Napjának állíthattunk méltó megemlékezést,
hanem összetartozásunkat és baráti kapcsolatainkat is erősítettük.

Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevő munkáját, külön köszönöm a Kardos
István Néptánc Csoportnak, a házigazda Hagyományőrző Csoportnak, és a csoport zenekarának!
Bálintné Siprikó Zsuzsanna, alpolgármester
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Mit kell tudni a talajterhelési díjról?
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társu- díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátott ter- díj megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrlás a község minden ingatlan tulajdonosát érte- heli, aki a műszakilag rendelkezésre álló köz- zési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, a
sítette arról, hogy 2014. július 1-ig az ingatlanát csatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási díjkedvezményeket és a mentességek eseteit
rá kell kötni a gerincvezetékre.
hatóság, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá a képviselő-testület a 8/2014. (V.28.) önkorA társulás tájékoztatása alapján a községben az tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egye- mányzat rendeletben állapította meg.
1555 db rákötésre köteles ingatlanból 2015. ja- di zárt szennyvíztározót is alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj
nuár 14-ig az üzemeltetőnél bejelentett rákötéalapja, az egységdíj, valamint a település közsek száma 1101 db.
A törvény felhatalmazása alapján a helyi víz- igazgatási területére vonatkozó területérzéA környezetterhelési díjról szóló 2003. évi gazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szen�- kenységi szorzó határozza meg.
LXXXIX. törvény 11. § alapján talajterhelési nyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály
szerinti locsolási célú felhasználásra figyelemBoér Lajosné (Mészáros Ilona Margit)
be vett víz mennyiségével.
Apátfalva, Jókai u. 6. Élt: 64 évet
2015. január
Restás Ibolya
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet 2. számú
Apátfalva, Csokonai M. u. 26. Élt: 61 évet
mellékletének 2) pontja alapján Apátfalva a felSZÜLETÉS:
Tóth József Mátyás
szín alatti víz szempontjából érzékeny felszín
Január 29.: Konkoly Bence
Apátfalva, Kossuth L. u. 64. Élt: 64 évet
alatti vízminőség-védelmi területen lévő teleÉdesanyja: Deák Ágnes
Csikota Andrásné (Sóki Anna)
pülés, a szorzója 1,5. (A fokozottan érzékeny
Édesapja: Konkoly Sándor
Apátfalva, Templom u. 101. Élt: 80 évet
területek esetében a szorzó 3.)
Apátfalva, Liget u. 30.
Sóki Mihályné (Korodi Erzsébet)
Apátfalva, Kossuth L. u. 3. Élt: 78 évet
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke:
decemberi helyesbítés:
Jani József Sándor
1 200 Ft/m3.
December 1.: Veder Benjamin László
Apátfalva, Szegfű u. 10. Élt: 76 évet
Díjfizetési alap: a szolgáltatott vízmennyiÉdesanyja: Moravszki Renáta
Baranyi István
ség m3.
Édesapja: Veder Dániel
Apátfalva, Táncsics M. u. 1. Élt: 57 évet
Területérzékenységi szorzó: 1,5.
Apátfalva, Liget u. 14.
Vigh Jánosné (Veréb Katalin)
Egységdíj a területérzékenységi szorzót figyeApátfalva, Széchenyi I. u. 128. Élt: 79 évet
lembe véve: 1 800 Ft/m3.
Nyerges Hedviga (Buchmann Hedviga)
HALÁLESET:
Apátfalva, Széchenyi I. u. 121/b. Élt: 74 évet
Az önkormányzati adóhatóság részére a víziKerekes Józsefné (Varga Krisztina)
közmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Apátfalva, Széchenyi I. u. 141. Élt: 73 évet
és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő
Dimovics Mátyás és Beke Margit
Szécsi Anna (Varga Anna)
év február 28. napjáig köteles adatott szolgálApátfalva, Csokonai M. u. 27.
Apátfalva, Rákóczi F. u. 31. Élt: 74 évet
tatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

Igényfelmérés
rehabilitációs munkára
Apátfalva Község Önkormányzata a „rehab” munkahelyként ismert foglalkoztatás kapcsán
felmérést végez, hogy megismerje a valós lakossági igényeket.
Megkérjük a dolgozni kívánó megváltozott munkaképességű apátfalvi lakosokat, hogy jelentkezési szándékukat a Faluházban szíveskedjenek jelezni 2015. február 28-ig!

korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
valamint a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-ig.

Kedves Szülők!

A képviselő-testület 2014. július 1-től 2014. december 31-ig mentességet adott a kibocsátók
részére a talajterhelési díj kifizetési kötelezettség alól.
Aki 2014. december 31-ig nem dokumentálta
a rákötést a gerincvezetékre, az 2015. január
1-től talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli. Erről a bevallást először 2016. március 31ig kell az adóhatóságnak beadni.

Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tanodai iskolai felzárkóztató és tehetséggondozó programot indít a cigány közösségi házban.
Ha iskolás gyermeke részt kíván venni, jelentkezzen Károlyi Sándor nemzetiségi referensnél.

A rendelet kivételes esetekben mentességet ad
a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól.

A rehab munkalehetőségről tájékoztatást nyújt Szekeres Ferenc polgármester úr 2015. február 19-én (csütörtökön) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.

A jelentkezés helye és ideje:
Apátfalvi polgármesteri hivatal hétfő és szerda fogadóórán 8–10-ig.

A képviselő-testület talajterhelési díjról szóló
8/2014. (V.28.) Önkormányzati rendelete a
polgármesteri hivatal honlapján, a polgármesteri hivatalban, és a könyvtárban olvasható.
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Dózsa György Általános Iskola

Segítség látássérült tanulók
számára
Iskolánk tanulói közül ketten sajnálatos látásproblémával küzdenek, ami számukra rendkívüli mértékben megnehezíti a
mindennapos iskolai életet és a tanulást.
Hatékony segítséget nyújt számukra az a két eszköz, amelyet
önkormányzati segítséggel tudtunk megvásárolni.
Apátfalva Község Önkormányzata az iskolai alapítványon
keresztül 120 000 Ft-tal támogatta az eszközök beszerzését.
Köszönet illeti Falusiné Kovács Lívia gyógypedagógust, aki a
Győr melletti Abda községből iskolánkba szállította a készülékeket, és külön köszönjük a Pillér Takarékszövetkezet Apátfalvi Kirendeltségének, hogy a szállítási költségek megtérítését
támogatja.

Félévzárás
az iskolában
Január 29-én megtartottuk az általános iskolában a félévi értekezletet, amelyen értékeltük az I. félév munkáját. Az I. félév eseményeiről
beszámoltak a munkaközösség vezetők, két osztály tanulóinak teljesítményéről az osztályfőnökök részletesen is beszámoltak.
Mátó Lajos igazgató számadatok tükrében értékelte a tanulmányi
munkát, a hiányzásokat. Elemezte az I. félévben történteket. Az elhangzottak alapján az iskola munkatervével összhangban kitűzték
a II. félév feladatait. Az elhangzottakból kiderült, hogy 2012 óta az
egyes osztályok tanulmányi átlageredménye fokozatos javulást mutat, a tantárgyi bukások száma csökkent. Örvendetes változás, hogy
az iskola tanulói kevesebbet mulasztanak, ezen belül csökkent az
igazolatlan hiányzások száma is. A tanulmányi eredményekből és az
osztályfőnöki beszámolókból kitűnik, hogy az elmúlt 2 tanév során
a korábbinál eredményesebben tudtuk kezelni az alsó és felső tagozat közötti átmenet problémáit.
Pályázati tevékenységünk a 2013. január 1-jén bekövetkezett fenntartóváltás óta is töretlenül folyik. Új pályázatainkat a KLIK Makói
Tankerületének szakemberei írják, és a nyertes pályázatok megvalósítását is nagyban elősegítik.
Belföldi és külföldi testvériskolai pályázatokat bonyolítunk le, melynek eredményeként tanulóink élményekben gazdag kirándulásokon,
táborozásokon vehettek és vehetnek részt. Mindezek mellett a pályázatok keretében alkalom nyílik a testvériskolák megismerésére és
szakmai együttműködésre az ottani tantestületekkel.

Szépíró verseny

Ebben az évben első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a Makói Általános Iskola Bartók Tagintézménye a „Szépíró”
versenyt. Iskolánkból 6 tanuló vett részt ezen a rendezvényen. Közülük ketten: Luczó Diána 2.osztályos, és Sándor Renáta 3.osztályos tanulók III.
helyezést értek el. Köszönjük a szervezést, mert így szépírásban jeleskedő tanulóink is kaphattak megnyilvánulási lehetőséget.
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bíbic Ovis hírek
„Iskolaváró” programok az óvodában
Az Óvoda–Iskola átmenetet segítő munkacso- fejlesztés hatékonyságára. Az óvodában a tanító nek, és ügyességi játékokat játszanak stb.
port a nevelési év második felében is folytatja nénik, még a szülőkkel is ismerkedhetnek, mert Az iskolai beíratásról időben értesítjük a szütevékenységét. Ebben a félévben egyre inkább a nyíltnapra őket is meg szoktuk hívni.
lőket, ezzel kapcsolatosan hasznos informáciaz iskolakezdés megkönnyítésére koncentrálva A tavasz folyamán „Iskolaváró” műhelymunkán ókkal látjuk el őket, természetesen az iskolával
szervezzük programjainkat, amely nem csak a vesznek részt az óvodás gyermekek. Húsvét kör- közösen.
az iskolába menő gyermekeket érinti meg, ha- nyékén, közösen az iskolás gyerekekkel, a tanító
nem a szülőknek is add némi segítséget a felké- nénik vezetésével barkácsolnak, sorversenyezFaragó Erzsébet óvodavezető
szülésre, főként azoknak a szülőknek, akiknek
még első gyermeke megy ősszel iskolába.
Mindhárom óvodában a középső- nagycsoportot vezető óvó nénik meg kezdték az iskolaérettségi méréseket, melynek eredményeiről
szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. Folyamatosak a nevelési tanácsadó által végzett
Iskolaérettségi vizsgálatok is.
Az Apátfalvi Faluház pályázat kapcsán havonta
két alkalommal az iskolába menő gyerekeknek
foglalkozást szervez, különböző témakörökben. A következő álarcfestés lesz a Farsangi
ünnepkörhöz kapcsolódóan.
2015. február 3-án közösen az iskolával „Iskolahívogató” szülői értekezletre hívjuk az iskolába
menő gyermekek szüleit az iskolába, ahol Mátó
Lajos Igazgató és a várható 1. osztályos tanító
nénik adnak tájékoztatást és hasznos információkat a szülőknek az iskolakezdéssel kapcsolatosan.
Megkezdődtek a kölcsönös nyíltnapok, mind
az óvodában és az iskolába egyaránt, az óvó nénik óralátogatáson vesznek részt, a tanító nénik
foglalkozást látogatnak, ismerkedve a leendő 1.
osztályos gyerekekkel. Ezek a kölcsönös hospitálások nagyon hasznosak, lehetőséget biztosítanak közös konzultációkra, ötleteket adnak a

Szeretettel meghívunk mindenkit

Farsangi bálunkra
melyet 2015. február 21-én (szombat) rendezünk meg a Faluház nagytermében.
Gyülekező 14 órától.
– Nagycsoportosok farsangi műsora
– Zene
– Tánc
– Jelmezesek felvonulása
– Tombola
– Üdítő, szendvics, süteményárusítás

Tisztelt Adófizető Polgárok!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány kéri a
tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2014. évi adójuk 1%-át Alapítványunknak, ha még nem tették meg más Alapítvány vagy Társadalmi
Szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. A kedvezményezett adószáma: 1 8 4 5 5 5 9 1 - 1 - 0 6
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány.
Köszönjük, hogy gondolt ránk!

Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 6931. Apátfalva, Maros u. 43.
Tel.: (06-62) 260-052. 06-20-2500767
Email: apatovi@freemail.hu
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alkalmazások),
– Apátfalvi lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Motivációs levél, mely tartalmazza a pályázónak az intézményben folytatott szakmai
Illetmény és juttatások:
munkával kapcsolatos terveit, elképzeléseit
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Az illetmény megállapítására és a juttatások- Végzettséget igazoló iratok másolata
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi- ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” Szakmai önéletrajz
szony
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakör legkorábban 2015. március
Pályázati feltételek:
1-én tölthető be.
A munkavégzés helye:
– A Faluházban zajló közművelődési
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
6931 Apátfalva, Templom u. 57. sz.
munka alapos ismerete
február 25.
– Legalább középfokú végzettség
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A pályázatok benyújtásának módja:
Az intézmény alapfeladatainak körébe A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Nyomtatott formában, Apátfalva Község
tartozó rendezvények (kulturális-, közös– Főiskola, egyetemi vagy főiskolai
Polgármesteri Hivatala 6931 Apátfalva,
ségfejlesztési-, képzési- és módszertani
szintű művelődésszervező (népművelő, Templom u. 69. számra, Szekeres Ferenc
programok) teljes körű szakmai előkészíközművelődési előadó) szakképzettség polgármester úrnak címezve
tése, szervezése, lebonyolítása. A 112/2009.
– Közművelődési és/vagy rendezvény(VII. 29.) FVM rendelet alapján az IKSZT
szervezői - szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
működésével kapcsolatos feladatok ellátása.
– Gyakorlott szintű MS Office (irodai
február 27.
Apátfalva Község polgármestere pályázatot hirdet az apátfalvi Faluház Közművelődési munkatársi álláshelyének betöltésére.

Közreműködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében, megvalósításában.

Mit kell tudni a kutyatartásról és a kóbor ebek befogásáról
A kutya tulajdonosa köteles gondoskodni a jövet-menet a gyermekek félnek az utcán, összeg 12 000 Ft, amely még kiegészül a bekutya megfelelő tartásáról és biztonságos mert szalad utánuk a kutya, vagy utca hos�- fogási költséggel. A képviselő-testület megelhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szan ugatva szalad a biciklis után a kocsi- állapodást kötött az Állatvédő Egyesülettel
szökésének megakadályozásáról.
úton. Ezeknek a kutyáknak van tulajdonosa, a kóbor kutyák elszállításáról, a befogást, az
A kutya tartója köteles az állatorvosnak – de általában letagadják, hogy az övék, csak altató injekció belövését továbbra is a Makói
bejelenteni, ha a kutya a 3 hónapos kort néha jár be hozzájuk enni – akik nagyon fe- Kft. végzi. A községben decembertől már 3
elérte, elhullott, elkóborolt, vagy új tulaj- lelőtlen emberek.
esetben történt kóbor eb befogás, amelynek
donoshoz került.
Közterületen történő kutyaharapás szeren- eredményeként 26 kutya került elszállításra,
csére ritkán történik a faluban. Annál több a felmerülő összes költség 247 000 Ft volt.
Veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt bejelentés érkezik arról, hogy a kutyák – Ebből az összegből 100 q tűzifát tudott volna
kutya oltható be. A kutya tulajdonosa a saját nem gazdátlan kóbor kutyák – a kerteken vásárolni és kiosztani az önkormányzat, vagy
költségén köteles veszettség ellen a 3 hóna- keresztül bejutva a baromfiudvarba lefujtják, 24 rászorulónak kérelmenként 10 000 Ft sepos kort elért kutyát 30 napon belül az első szétszedik a tyúkokat, kacsákat, de előfor- gélyt kiutalni.
oltást követően 6 hónapon belül ezt köve- dult, hogy falkába verődve az éjszaka fo- A polgármesteri hivatal kéri a kutyatulajdotően évente a kutyáját beoltatni és az oltási lyamán 5 birkát úgy megharapdáltak, hogy nosokat elsősorban azokat akik nem megkönyvbe beíratni.
azok elpusztultak, 2 bárányt szétszedtek. felelő zárt helyen tartják a kutyájukat, gonA polgármesteri hivatal felhívja azoknak Volt rá eset, hogy a kutya gazdája a kárt meg- doskodjanak arról, hogy megakadályozzák
a kutyatulajdonosoknak a figyelmét, akik térítette, nem történt feljelentés.
a szökésüket. Annyi kutyát tartsanak, hogy
még nem látták el mikrochippes megjelölés- Az a kutyatulajdonos aki a kutyáját közte- azok megfelelő etetéséről, oltásáról rendszesel a kutyájukat és így veszettség ellen nem rületen kóborolni hagyja és ezt bejelentik resen tudjanak gondoskodni. Amennyiben a
is olthatták be, haladéktalanul vegyék fel a „veszélyeztetés kutyával” szabálysértést követ kutyájukat már nem akarják tovább tartani
kapcsolatot az állatorvosukkal. A községben el, vele szemben az eljárását a Makói Járási ne csapják ki az utcára, jelentsék be a polgárKovács József állatorvos végzi a mikrochip- Hivatala folytatja le.
mesteri hivatal titkárságán és a hivatal felvepelést és az oltást, amelynek költsége 3 500 + A kutyának a ház udvaráról, telkéről történő szi a kapcsolatot az Állatvédő Egyesülettel
3 500 Ft, a kiszállási díj 500 Ft.
kiszökésének megakadályozásáról nem vagy a kutya további sorsának intézése ügyében.
A község lakosságának többsége jogkövető, nem megfelelően gondoskodott a tulajdono- Akik a faluban rendszeresen látnak kóbor
beültetteti a mikrochippet, veszettség elleni sával szemben a jegyző állatvédelmi bírságot vagy falkába verődött kutyákat vagy akinek
védőoltással is ellátja és megfelelő körülmé- szab ki.
az apró jószágát lefujtják, a kerítését megnyek között zárt helyen tartja a kutyáját.
A kóbor ebek befogását a polgármesteri rongálják, kertjüket összetapossák és tudják
Végigmenve a község utcáin gyakran lehet hivatal először a Makói Kommunális Non- ki a gazdája kérem jelentsék be a polgármeslátni kóbor kutyát, de van olyan is, hogy profit Kft-nél rendelte meg. 1 kutya befogási, teri hivatalba.
a bolt ajtóban várja, vagy éppen az iskola szállítási, 14 napi etetési költsége összesen A polgármesteri hivatal mindent megtesz a
előtt a gazdáját. Gyakran érkezik bejelentés 24 202 Ft-ba került. A Konrád Lorenz Ál- kóbor kutyák számának csökkentése érdekéa Polgármesteri Hivatalba, hogy az iskolába latvédő Egyesület (Mártély) esetében ez az ben, ezért kéri a lakosság együttműködését.
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Önzetlenül vigyáz ránk
az Apátfalvi
Polgárőr Egyesület
2015. január 23-án tartotta éves közgyűlését
az Apátfalvi Polgárőr Egyesület. Apátfalva
közbiztonságának és közrendjének jobbításával munkálkodó civil szervezet tagjai szabadidejük feláldozásával saját költségükre
végeznek közszolgálatot Apátfalva kül- és
belterületén.

A kép csak illusztráció!

Varga Mihály elnök köszönti az ülésen megjelent polgárőr társakat, valamennyi meghívott
vendéget: Szekeres Ferenc polgármester urat,
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester
Asszonyt, Kakas Árpád körzeti megbízottat,
Batíz Istvánt a Csongrád Megyei Polgárőrszövetség elnökét, Varga Péter polgárőrtársat a
Csongrád Megyei Közgyűlés tagját.
Az elnök elmondja az egyesület jó kapcsolatot
ápol a társszervekkel, különösen az Apátfalvi
Rendőrőrssel, Apátfalva Község Önkormányzatával. Nemcsak a közbiztonság javításán dolgozik az egyesület, hanem segít a rendezvények
lebonyolításában, biztosításában, községi és állami ünnepek és megemlékezések rendszeres
segítői.
2014. évben egy rendkívüli esemény történt, egy
eltűnt személy felkutatása. A 2014-es mindhárom választáson az önkormányzat felkérésére a
szavazó helységek biztosítását végezte el.
Varga Mihály az egyesület elnöke tájékoztatta
a közgyűlést, hogy 2014-ben csak az önkormányzat támogatta anyagilag az egyesületet
300 000 forinttal, ez az összeg biztosította a
működőképességét. Az elnök felvette a helyi

gazdasági szervezetekkel a kapcsolatot, ígéretet gazdálkodnak. Czagány József gazdaságvezető
kapott rá, ők is támogatni fogják az egyesület beszámolt a 2014-es évi gazdálkodásról, ő is
működését: – Apátfalvi Takarékszövetkezet, elmondta, hogy csak a helyi önkormányzattól
valamint a Búza Kalász Kft. vezetése.
kapott támogatással tudta csak biztosítani kiPályázni nagyon körülményes, jelenleg nincs egyensúlyozottan a működést.
olyan ember, aki felvállalná pályázatokkal 2014-ben 370 277 forint bevétele – ezzel szemkapcsolatos adminisztratív teendők elvégzését, ben 309 155 forint kiadása volt az egyesületnek.
ezért 2014-ben nem tudott az egyesület pályá- Jelenleg 365 849 forint áll rendelkezésre, mely
zatot benyújtani.
várható kiadásokat tekintve, eddigieknek megA beszámolóval kapcsolatban Bálintné Sipri- felelő feszes gazdálkodás mellett biztosítja az
kó Zsuzsanna köszöntötte a jelenlévőket és egyesület 2015-évi működését.
megköszönte az egyesület tagjainak munkáját, Ezt követően Batíz István a Csongrád Megyei
mellyel a kulturális rendezvények bonyolítását Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke
segítették. Ezt követően Kakas Árpád az Apát- köszönti a jelenlévőket, megköszönte az Apfalvi Rendőrőrs körzeti megbízottja köszönetet átfalvi Polgárőr Egyesület tagjainak 2014. évi
mondott az egyesület tagjainak az általuk el- áldozatos munkáját. Elmondta, hogy 2015-ben
végzett áldozatos munkájukért. A statisztikák a Megyei Szövetség közel megint 420 000 forint
nem fejezik ki az állampolgár viszonylagos pályázati pénzzel tudja támogatni a megyei
biztonságérzetét. Bűncselekmények mindig egyesületek munkáját. Az elnök úr gratulált a
lesznek, sajnos azt nem lehet nullára csökken- vezetésnek, hogy ennyi összegből, amivel ők
teni, de mindent megtesznek annak érdekében, gazdálkodnak, tudja működtetni az 57 fős taghogy a bűnelkövetők minél hamarabb felderí- létszámú egyesületet.
tésre kerüljenek, és ebben nagy segítséget tud Majd ezt követően Langó Ferenc urat a 2014.
adni az apátfalvi polgárőr egyesület. Technikai évben végzett kimagasló munkájáért elismeeszközökkel történő ellátottságuk is korláto- résben és dicséretben részesíti oklevél illetve
zott, nagyon hiányzik egy terepjáró, melynek tárgy jutalom formájában.
segítségével könnyebben tudnának mozogni a Varga Mihály elnök úr szintén megköszöni
mezőgazdasági határ menti területeken is.
Langó Ferenc munkáját, valamint a MagyarKakas István javasolta a jelen levő Szekeres csanádi Vadász Társaság és Langó Mátyás táFerenc polgármester úrnak, hogy segítsenek a mogatását a polgárőr vacsorához.
terepjáró megvásárlásában.
Vári Csaba a vadásztársaság nevében megköKakas Árpád örömmel vette a javaslatot, de szöni az együttműködést és további jó munkát
megjegyezte, sajnos nem egy költségvetésből kíván a polgárőröknek.
Majd Szekeres Ferenc Apátfalva Község polgármestere köszönti az egyesület tagjait, elmondja, hogy nagy szükség van munkájukra,
akkor tudnánk meg csak igazán, hogy mennyire, ha nem működne az egyesület.
Ezért ő a 2015-ös költségvetésben 400 000 forinttal kívánja támogatni az egyesület munkáját, amit a képviselő testület elé terjeszt.
Szekeres Ferenc polgármester úr javaslatot tett
Batíz István Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökének, hogy javasolni fogja a helyi
elnök kitüntetését, amit Batíz úr örömmel vett,
mert mint elmondta ő az első polgármester, aki
javaslattal él a szövetség felé az elnök kitüntetése érdekében.
Varga Mihály elnök úr megköszöni a közgyűlésen való részvételt, és ezt követően minden
résztvevőt meghívott egy vacsorára.
Varga Mihály, Apátfalvi Polgárőrség elnöke
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A doni katasztrófa…
Január 13-án a Magyar Királyi 2. Honvéd
Hadsereg doni katasztrófájának 72. évfordulójára emlékeztünk többedmagammal
a Faluházban. Az előadást Pintér István tanár-történész őrnagy úr tartotta, aki Hódmezővásárhelyről érkezett.
Erről az előadásról szeretnék röviden beszámolni a tisztelt olvasóknak, mellékelve egy pár
korabeli haditudósítást is.
A budapesti I., a székesfehérvári II. és a miskolci VII. hadtestből felállított Magyar Királyi
2. Honvéd Hadsereg 1942. nyarán megérkezett
a frontvonalra. A három hadtestből (9 kön�nyű hadosztályból), egy páncélos hadtestből
és egy repülődandárból álló hadsereget egy
közel 200 km-es frontszakasz védelmével bízták meg. A hadsereg parancsnoka vitéz Jány
Gusztáv vezérezredes volt. A hadsereg anyagi felszereltsége, fegyverzete az ország szűkös
anyagi lehetőségeinek megfelelően a legjobb
volt, amely így is elmaradt a korabeli nemzetközi színvonaltól. Az első csaták három jelentős hídfő elfoglalásáért folytak, amiből egyet
az urivi hídfőt ha csak egy rövid időre is, de
sikerült elfoglalniuk. 1942. augusztus 20-án, a
scsucsjei hídfő térségébe küldött felderítő géppár kísérése közben vadászgépével lezuhant és
hősi halált halt Vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy kormányzó helyettes. A
harcok a hídfők elfoglalásáért 1942. augusztus
25-ig folytak. 1942 szeptemberében a hadsereg
legyengülve, élőerőben alaposan megfogyatkozva rendezkedett be védelemre a Don partján. Az embertelen körülményekről így írt egy
hősi halált halt magyar honvéd: „Irénkém, én
csak arra kérlek, imádkozzatok nagyon sokat,
hogy ebből a földi pokolból csak még egyszer
haza tudjak jönni. 15 napban csak egyszer mosakodtam, csupa rongy és piszok az ember. …
ami itt véghez megy, azt nem leírni, hanem elmondani is nehéz volna. Itt minden van, csak
ember és embernek lenni az megszűnt.” 1943.
január 12-én, −42°C fokos hidegben, erős
harckocsi-támogatással megindult a szovjet tá-

madás az arcvonal északi részén az urivi hídfőből kitörve déli irányban. A hivatalos magyar
jelentés szerint az itt védekező 7. könnyű hadosztály 4. gyalogezrede a nagy hideg ellenére
hősiesen harcolt, az első támadásokat visszaverte, de nagy veszteségeket szenvedett. Január
14-én a scsucsjei hídfőből is kitörtek a szovjet
csapatok, ezzel egyidejűleg a hadsereg déli
szomszédja, a 8. olasz hds. ellen is megindult a
támadás, amely gyorsan teret nyert, és az áttörő
szovjet csapatok észak felé fordultak, a magyar
arcvonal mögé. Súlyos veszteségeket szenvedtek a támadók is: január 15-ig az urivi hídfőből
támadó 132 páncélos közül 83-t vesztettek el a
szovjetek, tehát – ekkor még – a magyar csapatok és a sebtében bevetett német erősítések
minden hiányosság ellenére képesek voltak a
kemény ellenállásra. Január 15-re az arcvonal
több darabra szakadt, több alakulatot teljesen nál nagyobb szervezett egység nem érkezett
bekerítettek. Elrendelték a visszavonulást és ja- vissza. Zömük február elején érkezett meg, de
nuár 18-án a bekerített III. hadtest kivételével még márciusban is érkeztek katonák, voltak
már nem voltak magyar csapatok a Donnál. A akik majd 300 km-t gyalogoltak. A hadsereg
hadseregtől elvágott és bekerített III. hadtes- összlétszáma a frontra való kivonuláskor 207
tet az északról szomszédos 2. német hadsereg 500 főt tett ki, elveszett mintegy 100-120 ezer
kötelékébe rendelték. A hadtestet a német ember. Az elesettek és fogságba esettek poncsapatok visszavonulásának fedezésére utasí- tos számát megállapítani nem lehet, azonban
tották, ugyanakkor felszerelést, ellátást nem a szovjet csapatok harcmódja miatt a foglyok
kapott. A németek minősíthetetlenül, megalá- száma aránylag csekély volt, és ezek nagy rézó módon bántak a honvédekkel, megtiltották, szének sorsáról sem sokat tudunk. Vitéz Jány
hogy azok az utakat használják, vagy éjszakára Gusztáv vezérezredes így ír 1943. március 12behúzódjanak a falvakba. Február 1-jén gróf én kiadott 30. sz. hadseregparancsában:„A m.
Stomm Marcel altábornagy hadtestparancs- kir. 2. honvéd hadsereg a Don mentén mélynok utasítást kapott, hogy a hadtest törjön ki ség nélküli gyéren megszállt nagy kiterjedésű
északnyugati irányban, miközben a németek védőállásban a januári nagy orosz támadás
nyugat-délnyugat felé vonultak vissza. A III. elleni küzdelemben becsülettel állta a harcot.
hadtestnek ekkorra már nem volt élelmiszere, A hadsereg színe-java ott veszett a nagy túnehézfegyverzete, és puskánként alig 10 tölté- lerővel szemben vívott csatáiban, de elérte azt,
nye maradt. A III. hadtest katonái kisebb cso- hogy ellensége is felmorzsolódott, mit bizonyít,
portokban, ki a visszavonuló németeket követ- hogy hatalmas gyalogsági és harckocsi tömeve, ki saját maga által talált úton próbált nyugat geinek nem volt ereje a visszavetett részeket
felé jutni. A hadsereg maradékát kb. 100 km-re üldözni. …Büszkén állapíthatjuk meg, hogy a
a Dontól nyugatra próbálták összeszedni. Ja- Donról magyar honvéd vált le utolsónak, a 9.
nuár 22-ig kb. 17 000 olyan katona érkezett be, k. ho. csapatai csak 26.-án hagyták el állásaikat,
akinek fegyvere volt, a többiek fegyvertelenül, hogy mint a 2. német hadsereg utóvédjének
a legtöbben sebesülten, fagysérülten. Század- utóvédje vonuljon az elrendelt területre. Kemény harcokat vívtak még a visszavétel után is
a pc. ho. maradványai, vitéz Vargyassy vezérőrnagy psága alatt hirtelen megszervezett vegyes
kötelékekből álló zl.ak. a III. hdt. csapatai, míg
átküzdötték magukat a hadsereg gyülekező területéig, mindezt dermesztő 45 fokos hidegben
fedél nélkül, élelmezési nehézségek és lőszer
hiánya mellett.
Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesültjeink ezrei előtt, dicsőség nevüknek, hála és
elismerés illesse őket, de azokat is, kiket a Mindenható becsülettel végzett hű kötelességteljesítés után visszavezetett, hogy állják a harcot,
míg a végső győzelem órája üt. …”
Czigeldrom Korom Zoltán
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A győztes csapat tagjai, álló sor (balról): Ács Norbert, Bornemissza Gábor, Szabó Norbert, Rékasi József. Guggolnak: Ocskó Noel, Antal Balázs, Szalkai
Gábor, Kóródi Márk.

Apátfalva Község Önkormányzatának köszönhetően, csapatunk rész tudott venni a II.
Givaudan Téli Kupán, amit óriási meglepetésre meg is nyertek a fiúk. Azonban a döntőig
és a végső győzelemig igen rögös út vezetett.
A sorsolást követően csapatunk a B jelű csoportba került, ahol az ellenfelek közt szerepelt
a makói felnőtt csapatra épülő Bálint Optika
és a Manna-Ház Söröző, a névadó szponzor
Givaudan, az Olympic csapata, valamint a későbbi döntős a MUFC U17. Első mérkőzésünket a Givaudan csapata ellen játszottuk, amivel
egyben megszerezte a csapat az első győzelmét
is, ugyanis 3:2-re múlta felül a névadót, majd
következett az igen jó erőkből álló, végső favoritnak kikiáltott Manna-Ház Söröző, akik
ellen meglepetésre sikerült 2-2-es döntetlent
elérnünk. Következő ellenfelünk az Olympic
csapata volt, akiket 2:1-es arányban sikerült
legyőzni, majd a csoportmérkőzések során a
döntőben alul maradt MUFC U17 csapatát is
sikerült felülmúlnunk 1:0-ára, így a 2. helyről
várhattuk az utolsó mérkőzést a Bálint Optika
ellen. A mérkőzés tétje igen nagy volt, ugyanis
egy esetleges vereség során csapatunk elveszí-

tette volna a csoportban az elejétől fogva meg- büntetőkkel a MUFC U17 csapata bizonyult
tartott második helyét, ami sajnos be is követ- jobbnak, így a döntőben nem kis meglepetésre
kezett, ugyanis 4:0-s vereséget szenvedtünk a Apátfalva SC-MUFC U17 mérkőzést rendeztek.
makói felnőtt csapatra épülő Optikától, így a A mérkőzés végig szoros, és izgalmas volt, de
tabellán helycsere történt és a 3. helyen végez- csapatunknak sikerült dominálnia és kézben
tünk a csoportba.
tartania a meccset. Bornemissza Gábor révén
sikerült megszereznünk a vezetést, majd 1:1-es
Következtek a negyeddöntők, ahol az A cso- félidőt követően az utolsó percekben, Szabó
port második helyezettje a MUFC U21-es csa- Norbert egy átlövéssel kísérletezett, azonban a
pata ellen léptünk pályára. A két csapat nem labdát eltörte, ami így Antal Balázs elé került,
bírt egymással, a rendes játékidő vége 1:1-es aki kíméletlenül kihasználta az előtte adódó ledöntetlen lett, így jöhettek a büntetők. MUFC hetőséget, kialakítva ezzel a végeredményt, így
U21-Apátfalva SC 1:1 b.u.: 3-4. Ezzel a győze- csapatunk 2:1-re győzött a döntőben, és ezzel
lemmel bejutottunk az elődöntőbe! Érdekesség, megnyerte a II. Givaudan Téli Kupát. A Torna
hogy a 4 csapatot magába foglaló elődöntőben végeredménye: Első helyezett és egyben aranya B csoportból 3 csapat is képviseltette magát.
érmes az Apátfalva SC csapata 5 győzelemmel,
Az elődöntő mezőnye: Manna-Ház Söröző, 2 döntetlennel, 1 vereséggel és 12-11-es gólSáRa, Apátfalva SC, MUFC U17. A döntőbe különbséggel. II. MUFC U17, III. Manna-Ház
jutásért a Manna-Ház Söröző ellen kellett új- Söröző, IV. SáRa.
ból megmérettetniük magukat a fiúknak. Nem
mi voltunk a mérkőzés favoritjai, de sikerült Csapatunk házi gólkirálya Antal Balázs lett 4
ismételten meglepetést okoznunk, és a rendes góllal, míg a torna legjobb kapusának Szalkai
játékidőben 1:0-s győzelmet arattunk. A má- Gábort választották meg. Nekik külön gratulásik ágon a MUFC U17 csapata játszott a sze- lunk! Hajrá ASC!!
gedi Radnóti és Ságvári iskolára épülő SáRa
csapata ellen, ahol 0-0-s mérkőzést követően,
Majó Ádám, edző
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védőnői tájékoztatás
Gyermekorvosi rendelés

2015. február
megelőzésén, illetve korai felismerésén túl
a programok érintik a keringési betegségek kockázatának csökkentését – ideértve a
szénhidrát- és anyagcsere megbetegedéseket
is; az érzékszervi és szájüregi rákkal kapcsolatos szűréseket; valamint a krízishelyzetbe
került emberek támogatását és az öngyilkosságok megelőzését. Mindezeken túl a
projekt célja az is, hogy felkészítse az alapellátást az egészségfejlesztéssel kapcsolatos
többletfeladatok ellátásra; javuljon a terápiás
beteg-együttműködés; valamint az érintettek és érdeklődők betegklubokon keresztül
kapjanak tanácsokat és segítséget.

időpontról és szűrésekről szóló szóróanyaKözségünkben 2015. januártól minden got hamarosan megtalálja postaládájában.
szerda délután 14-16 óra között elérhető A következő szűrések várhatóak: csontsűgyermekorvosi tanácsadás és rendelés. Az rűség mérés, érszűkület vizsgálat, vércuelmúlt 4 hét után elmondhatjuk, hogy maxi- kor, -koleszterin mérés, PSA mérés= vérből
málisan kihasználta a lakosság a rendelésre prosztatarák kimutatása, vérnyomásmérés,
szánt időt. Kérjük a szülőket, hogy 14-15 óra testtömeg index számítás stb. A szűrővizsközött a tanácsadásra védőoltásra, státusz- gálatokra időpontot kell kérni a védőnőktől
vizsgálatokra hozzák gyermekeiket. 15-16 vagy a háziorvosi rendelőben a hosszú váraóra között beteg gyermekekkel is jöhetnek kozás megelőzése érdekében.
a doktornőhöz. Az elmúlt időszakban egyre A projekt célja, hogy különböző szűrő-,
többen jöttek krónikus légúti fertőzések mi- egészségmegőrző és egészségtudatosságot
att, bőrbetegség, vérképzőszervi megbetege- formáló programokon keresztül érdemben
dés vagy táplálék allergia miatt.
befolyásolják a lakosság egészséges életmód- A TÁMOP által támogatott vastagbélszűhoz való viszonyát, az azzal kapcsolatos gon- résre is lehetőségük van az 50 év feletti ladolkodásmódját, és a betegségek megelőzé- kosoknak.
sével, a betegségek kiszűrésével, valamint Az ÁNTSZ szervezésében behívó levelet
a magas kockázatú csoportoknak nyújtott kapnak az 50 év feletti nők és férfiak, mel�Európai uniós támogatással a Makói Kis- célzott támogatással érdemben csökkenjen lyel háziorvosát kell felkeresni. A székletből
térségben is egészségfejlesztési projekt a korai halálozások aránya, érdemben javul- történő mintavételhez ott kapja meg a szükindult „Egészségfejlesztés és prevenció jon az itt élők egészségi állapota.
séges csomagot és a tájékoztatást.
Makón és kistérségében” névvel (TÁ- A projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy A vastagbélben lévő elváltozások szűrővizsMOP-6.1.2-11/3-2012-0036). A TÁMOP fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag élet- gálattal időben felismerhetők, azelőtt, hogy
által támogatott, a Csongrád Megyei Egész- módra, egészséges táplálkozásra, a beteg- látható, érezhető tünetek jelentkeznének. A
ségügyi Ellátó Központ Hódmezővásár- ségek megelőzésére ösztönözze a Makói szűrés ingyenes, egyszerűen kivitelezhető,
hely-Makó által koordinált projekt 2015 ok- Kistérségben élő embereket, aminek egyik fájdalommentes és életet menthet.
tóberéig tart.
alapfeltétele – többek között – a dohányázás
Községünk is részt vesz ebben a programban és az alkoholfogyasztás visszaszorítása, vala- ÉLJEN ÖN IS A SZŰRŐVIZSGÁLATOK
így hamarosan sor kerül egy szombati na- mint a lakosság mentális egészségi állapotá- LEHETŐSÉGÉVEL !
pon szűrővizsgálatok elvégzésére. A konkrét nak javítása. A daganatos megbetegedések

Vastagbél szűrés

Szűrővizsgálatok az
egészségházban

Kiárusítás

Apátfalva Község Önkormányzata kiárusítást tart használt ajtólapokból és ablakkeretekből. Ajtólapok: 200 Ft/db, ablakkeretek:
100 Ft/db áron kerülnek értékesítésre.
Kérjük az érdeklődőket, hogy vásárlási
szándékukat a Polgármesteri Hivatalban
Veréb József munkatársunknál jelezzék. A
kiárusítás kezdete: 2015. február 16.

MANUFAKTÚRÁS
VÁSÁR

Farsangi Buli
2015. február 14.
Faluház, nagyterem
büfé, zene
20.00 Koncert
Belépő: á larccal: ingyen
álarc nélkül: 200 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Apátfalvi Ifjúsági Csoport

2015. február 12-én (csütörtökön)
9–13.30-ig a Faluházban

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták. Kérjük, az idén is ajánlják fel a
2014 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át,
melyet a Szigetház működtetésére fordítunk.

Akciós ruhák, szőnyegek

Adószám: 1 8 4 6 0 1 1 7 - 1 - 0 6

Apátfalvi Mívesház Manufaktúra

Pátfalváért Egyesület,
6931 Apátfalva, Templom u. 57.

Tisztelt Apátfalviak!
A PILLÉR Takarékszövetkezet örömmel
értesíti Önöket, hogy az Apátfalvi Kirendeltségbe

ATM került
elhelyezésre.
Az ATM átadására rövidesen sor kerül.
Számlanyitással, bankkártya igényléssel,
kérjük, keressék Takarékszövetkezetünket.
PILLÉR Takarékszövetkezet
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REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

apróhirdetések

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre
– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása,

Vakcinázott napos és előnevelt csibe előjegyezhető
Apátfalva, Kossuth u. Tápbolt
(Restásné Katika)
Telefon: (62) 261-267
Egyszemélyes rekamié, kettő fotellal és egy
kisasztal eladó. Ára: 5 000 Ft.
Ugyanitt búza kapható.
(0630) 485-9508
Értesítem vásárlóimat, hogy a Hunyadi
utca sarkán lévő zöldséges a Kossuth u. 86.
szám alá költözik, volt kozmetika helyére.
Nyitás február 16-án.
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat
Orsi és Eri

Nyitva: hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa

– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is

• Alágyújtós és koromtalanító

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

• Cement, mész

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

• Gipszkarton-Hőszigetelők

– Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, oldeszka
• Kertiszerszámok

Agro-lak Kft. kompenzációsan vásárol árpát, búzát, kukoricát azonnali fizetéssel.

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

Érdeklődni: 0630/608-7997

gyászjelentések

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk
Tóth József

„Megpihen a dolgos jó anyai szív,
Áldás és hála övezi a sírt,
Szerető feleség voltál, drága édesanya,
Bánatos családodnak, most az őrangyala”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak akik drága
szerettünk
Csikota Andrásné
Sóki Anna

búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó anyai szív,
Áldás és hála övezi a sírt.
Szerető anya voltál, drága édesanya,
Bános családunknak őrangyala.”

Egy téli éjjelen egy angyal leszállott,
S elröpített téged a földi világból.
A mennyországban élsz már az angyalok
között,
Fájó szívvel könnyes szemmel már
csak a fényképedet nézem,
Ha majd egyszer rátérünk arra az útra,
Gyere elénk, Drága fiam találkozzunk
újra.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk

temetésen megjelentek, sírjára a szeretet
virágait elhelyezték, hogy fájdalmunkat
enyhítsék.

Vígh Jánosné
Veréb Katalin

Külön köszönet a plébános úrnak és a
kántor úrnak a szép szertartásért.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló családja

Jó gyermek voltál, a világon a legjobb,
Mégis Te hagytad a szívemben
a legnagyobb bánatot,

Fájó szívvel emlékezünk
Szeretett gyermekünk
Dutkon Krisztián
Halálának 3-dik évfordulóján.
Szerető édesanyád és nevelőapád.

Gyászoló család
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Néhány kép a Hagyományőrző Csoportok találkozójáról

BTC EGTC fürdőprogram
Az előző évi nagy sikerének köszönhetően, újraindul a BTC EGTC fürdőprogram.
A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére ismételten összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két
fürdő együttműködésében kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára.
A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét
fürdőt igénybe veheti 2015. február 1. és 2015. június 30. közötti időszakban.
A kuponok kivághatóak a BTC EGTC területén megjelenő helyi lapokból; megtalálhatók mindkét fürdő jegypénztáránál vagy ingyenesen letölthetőek a következő
honlapokról:
www.btc-egtc.eu
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu
www.hagymatikum.hu
Kellemes időtöltést kívánunk!

Meghívó

Szeretettel
várjuk
Önt
a
2015
február
28-án
(szombaton) 15 órakor, az apátfalvi könyvtárban megrendezésre kerülő
Beszédes esték előadás sorozat nyitó rendezvényére:

„Duda , duda, szőrös duda…”
című életmű bemutatójára,
melyben a népművészet mestere címmel kitüntetett id. Vrábel János vajdasági népi hangszerkészítőt, munkásságát, hangszer remekeit ismerhetjük meg. Zenéje mellett bepillantást nyerhetünk
a szórványmagyarság életébe is.
Bökény népe egyesület

Faluházi hírek
Tájékoztatjuk a lakosokat és a könyvtárlátogatókat,
hogy 2015. február 1-től a Faluház és a Könyvtár
szombati napokon is nyitva tart 8–12 óráig!

Februári programok:

Február 11.
Arundó energia növény Dél-alföldi konferencia
Február 13.
Falugyűlés
Február 14.
Ifjúsági koncert és farsangi buli
Február 21.
Ovi farsang
Február 22.
Busójárás Apátfalván
9–12 óráig (kiszebáb égetés, busók felvonulása,
maszkakiállítás, táncház)
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
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