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MEGHÍVÓ március 15.
Ideje: 2015. március 14. szombat, 8.30
A megemlékezés helye:
Faluház Nagyterme–Petőfi szobor
Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
évfordulója
alkalmából rendezendő
megemlékezésre.

	Bíbic Óvoda–Rákóczi utcai óvoda
nagycsoportosai
	Felkészítő nevelők: Papp Józsefné és
Lúczó Anikó

 Himnusz
 Koszorúzás a Petőfi szobornál
 Ü
 nnepi beszéd:
Kiszely Jánosné települési képviselő
 Ü
 nnepi műsor:
Dózsa György Általános Iskola
4. a. osztály
Felkészítő nevelők: Tisza Jánosné
és Nagyné Kocsis Katalin

 Szózat
 1
 848/49-es relikviák kiállítása
a Könyvtárban
 10 óra Szentmise
	A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs
plébános úr

Szuhanics Albert: Március nyolc

Apátfalva Község Önkormányzatának
férfi tagjai nevében
minden apátfalvi hölgynek
nagyon sok boldogságot kívánunk
Nőnap alkalmából!
Szekeres Ferenc polgármester,
Sajtos László jegyző

Karcsú bokájú március
te lész az ifjú lány,
Ki tündérszárnyakon jön el
új tavasz hajnalán.

Tavasz illat, édes hölgyek
sóhaján kis lepke,
Hőn vonzó vágy, szívszerelem
álmok végtelenje…

Fény, napsugár arany hajad
szemszíned ibolya,
Dédelgeted a kis tavaszt,
miképp egy jó anya.

Ünnepeljünk, március nyolc
megérintesz minket,
Szebbik nemnek adjunk bókot,
s férfi-szíveinket!

Ímé eljő a nagy ünnep,
köszöntünk női nem!
Csak veletek lehet örök
az élet, s szerelem.

Hisz minékünk ez a világ
nélkületek nem kell,
Nő és férfi, kéz a kézben...
így ember az ember!

Férfi párja, szépség, család,
otthon, gondoskodás,
Jövőnk álma, szívünk vágya
általatok csodás.

Március nyolc üzenete,
megújul a világ,
S tündérkertjének közepén
NŐ a legszebb virág.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2

2015. március

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A képviselő-testület a február 12-én megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta és elfogadta Apátfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A költségvetési rendelettervezet
készítésekor elsődleges feladat volt a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok
végrehajtására létrehozott intézmények
zavartalan működésének biztosítása a
Képviselő-testület által korábban vállalt
kötelezettségek 2015. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez a források
rendelése.
 Az önkormányzat 2015. évi tervezett
bevételei: önkormányzat támogatása
215 070 eFt, adóbevétel 53 800 eFt, egyéb
működési bevétel 47 761 eFt, az átvett
pénzeszközök 24 561 eFt, a felhalmozási
bevételek összege 4 855 eFt, az előző évi
pénzmaradvány felhasználása 176 268 eFt.
A bevételek összege 522 315 eFt.
 Az önkormányzat 2015. évi tervezett kiadása: működési célú kiadásai
370 202 eFt, a felhalmozási kiadások ös�szege 151 113 eFt, valamint a kötelezően
tervezendő 1 000 eFt céltartalék. Így az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének
kiadási főösszege 522 315 eFt.
Soros képviselő-testületi ülését a képviselő-testület 2015. február 24-én tartotta.
 A képviselő-testület megtárgyalta
Apátfalva község közlekedése, közrend és
közbiztonság helyzetéről, a rendőrség, a
határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Makói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Apátfalvi rendőrőrs
parancsnoka évente beszámol Apátfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 A Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójában a hatósági szakterület

értékeléséről, az idegenrendészetről, a
menekültügyről, a szabálysértésekről, a
bűncselekményekről, a közigazgatási eljárásokról, a rendészeti tevékenységről, az
illegális migráció helyzetéről, az együttműködésről és a következtetésekről, célkitűzésekről ad tájékoztatót.
 Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület községünk közbiztonságának, közrendjének
jobbá tétele érdekében működő civil szervezet. Tagjaik jelenleg is szabadidejük feláldozásával, saját költségükre teljesítenek
közszolgálatot Apátfalva kül-és belterületén 2014-ben 804 órát töltöttek a településünk közterületén, szolgálati idő alatt
6 662 kilométert tettek meg a közrend,
közbiztonság fenntartása érdekében.
 Tájékoztató hangzott el az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének
felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok
ütemezéséről.
 1975 és 1982 között épült meg a település belvízelvezető csatornarendszere. 2007-ben kezdődött el egy nagyobb
felújítás, korszerűsítés. 2008-ban az önkormányzat a település összes csatornahálózatára új, aktualizált, a fejlesztési célokat is magába foglaló tervdokumentációt
készíttetett. 2009-ben pályázati forrásból
megvalósult a belvízelvezető csatornahálózat eddigi legnagyobb mértékű felújítása. 2012-ben és 2013-ban a közmunka
mintaprogram keretében történt a csatornahálózat fejlesztése. 2013–2014-ben a
szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok tették próbára a település
csapadékelvezető csatornáit. 2015 évben
ismét közmunkaprogram keretében végzi
az önkormányzat a település belvízelvezető csatornahálózatának további korszerűsítését, újabb szakaszokon mederburkoló
lapok lefektetésével. E mellett a földmedrű szakaszok folyamatos karbantartása, átereszek tisztítása sem maradhat el, melyek
elvégzésére rendelkezésre áll a szükséges
munkaerő.

 2015-ben szükségessé válik a Maros
utcai átemelő szivattyú felújítása, mivel a
fémszerkezetek korrodálódtak, és a működése nem biztonságos.
 A képviselő-testület megtárgyalta
Apátfalva Község Önkormányzatának
2014–2019. évi gazdasági programját.
A gazdasági program az önkormányzat
részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek
a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével
az önkormányzat által nyújtandó kötelező
és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.
Apátfalva Község (2014–2019) Gazdasági
Programjának legfontosabb feladata, hogy
összegezze, rendszerezze, és egységenként
tartalmazza mindazokat a törekvéseket,
célokat és eszközöket, amelyek községünk
és lakói jobb életminőségét szolgálják a
jelzett időszakra vonatkozóan és azon túlmutatóan is.
 A képviselő-testület elfogadta a helyi
önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott ellátásokról szóló rendelettervezeteket. A rendeletek megtekinthetők a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a
www.apatfalva.hu honlapon.
 Elfogadásra került a polgármester szabadságának ütemezése. A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra
és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.
 A
képviselő-testület
hozzájárult
az Apátfalva, Templom u. 68. sz. alatti iskolaépület lebontásához, mivel az
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Önkormányzat a Sportcsarnok építését
erre a területre tervezi.

dokumentáció elkészítéséhez, és megál-  A képviselő-testület elfogadta az
lapodást köt a támogatás visszafizetéséről. „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának
 Apátfalva Község Önkormányzat Kép-  A képviselő-testület az Apátfalvi SC módosítását.
viselő-testülete 400 000 Ft visszatérítendő Labdarúgó Sportegyesület támogatási
támogatást nyújt a Pátfalváért Egyesület- kérelmét elfogadta, és az egyesületnek a  A képviselő-testület a lejárt határidejű
nek a „Szigetház – Erdei Iskola felújítása kért 171 295 Ft biztosította, hogy az egye- képviselő-testületi határozatok végrehajeszközbeszerzése, szolgáltatás bővítése” sület rendezni tudja a 2014. évi tartozását tásáról szóló jelentést követően meghallpályázatban lévő Maros parti úszóstég (versenyengedélyek, nevezési díjak stb. gatta az interpellációkat, majd zárt ülés
kialakításához kapcsolódó engedélyezési 16 db számla) a Csongrád Megyei Labda- keretében megtárgyalta a szociális igazgaeljárás keretében szükséges hatásbecslési rúgó Szövetség felé.
tással kapcsolatos előterjesztéseket.

A VASÁRNAPI ZÁRVA TARTÁSRÓL
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság
legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folyA törvény úgy rendelkezik, hogy üzlet tatja a kereskedelmi tevékenységet. (segítő
kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra családtag: a házastárs, az egyeneságbeli
között tarthat nyitva, vasárnap és munka- rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a
szüneti napokon zárva tart.
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mosA törvény meghatározza az ettől eltérő toha- és a nevelőszülő valamint a testvér)
napokat:
A törvényben foglaltak megtartását a foAz üzletek
gyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és be
– adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra kö- nem tartása esetén szankcionálja.
zött tarthatnak nyitva,
– december 24-én és december 31-én 6 óra Az adventi napokra és a tetszőlegesen
és 12 óra között tarthatnak nyitva,
meghatározott egy napra vonatkozó
– valamint minden naptári év tetszőlege- nyitvatartási szándékot az érintett idősen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 pont előtt 15 nappal be kell jelenteni
óra között tarthatnak nyitva.
az Apátfalvai Polgármesteri Hivatalban
a jegyzőnél. A bejelentés megkönnyítése
A kizárólag pékárut és tejterméket ér- érdekében a Polgármesteri Hivatal nyomtékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon tatványlapot rendszeresített, amely a Pol5–22 óra között, vasárnap és munka- gármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időszüneti napokon 5–12 óra között nyitva ben (hétfő 7.30–12.00, szerda: 7.30–17.30,
tarthat, újságot árusító üzlet, valamint péntek: 7.30–12.00) beszerezhető, vagy a
virágot árusító üzlet vasárnap és munka- www.apatfalva.hu honlapról letölthető.
szüneti napokon 6–12 óra között tarthat Hasonlóképpen nyomtatványlapon jelentnyitva, sportlétesítményekben üzemelő hető be az üzlet – fenti törvény kapcsán
üzletek vasárnap és munkaszüneti napo- – megváltozott nyitva tartási ideje. A bekon a sportrendezvények ideje alatt nyitva jelentés illetékmentes.
tarthatnak.
A törvény hatálya nem terjed ki:
Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 – a gyógyszertárak nyitva tartására,
négyzetmétert nem haladja meg, az általá- – a nemzetközi közforgalmú repülőtéren
nos zárvatartási időszakban is nyitva tart- kialakított üzlet nyitva tartására,
hat, ha az általános zárvatartási időszak- – a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaban kizárólag az üzletben kereskedelmi udvarok területén kialakított üzlet nyitva
2015. március 15-én hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.
évi CII. törvény.

tartására,
– a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben meghatározott egészségügyi
intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;
– a piacon, továbbá helyi termelői piacon
folytatott kereskedelmi tevékenységre;
– a vásárokon folytatott kereskedelmi
tevékenységre;
– az üzemanyagtöltő-állomások nyitva
tartására;
– a katonai objektumokon belül folytatott
kereskedelmi tevékenységre;
– a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
– a szálláshelyen végzett kereskedelmi
tevékenységre;
– a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató
tevékenységre;
– a vendéglátásra;
– a világörökségi területen található üzletekre, valamint a kulturális tevékenységet
és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.
Amennyiben a törvény végrehajtási rendelete megjelenik és további információkat
nyújt az üzletek vasárnapi zárva tartásáról,
úgy tájékoztatni fogom.
Kérem, hogy a törvény hatálya alá tartozó,
érintett üzletek a fentieknek megfelelően
szíveskedjenek eljárni.
Sajtos László jegyző
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LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS
A képviselő-testület elfogadta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) Önkormányzati rendeletét, amely 2015. március 1-én lépett
hatályba. A rendelet 10-11. §-a tartalmazza a lakásfenntartási támogatás
megállapításának szabályait, amelyek a
következők:
10. § (1) A lakásfenntartási támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások részére
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás..
(2) A lakásfenntartási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani,–villanyáram-,
víz- és a gázfogyasztás, csatornahasználat és szemétszállítás díjához–a kérelmező választásának megfelelően, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
(3) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, akinek háztartásában
az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(4) A támogatást meg kell szüntetni annak
a hónapnak az utolsó napjával, amikor a
jogosultság feltétele már nem áll fenn, a
jogosult meghalt, a jogosult lakcíme megváltozott, a jogosult és a közüzemi szolgáltató között a szolgáltatás megszűnt, a
jogosult a támogatás megszüntetését kéri.
(5) A lakásfenntartási alaptámogatás 1
személyes háztartás esetében 2500 Ft/
hó, amely a háztartás tagjainak számával,
500 Ft-tal emelkedik. A támogatás legmagasabb mértéke 6000 Ft/hó.
(6) A támogatás havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül

átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz.
(7) A jogosult vagy a háztartás tagja a
tudomásszerzést követő 15 napon belül
köteles az (5) bekezdésben bekövetkezett
változást bejelenteni.
(8) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtás hónapjának 1. napjától kell
megállapítani 1 évre.
(9) A lakásfenntartási támogatás megállapításakor előírható az előrefizetős mérőóra felszerelési kötelezettsége.

11. § (1) Lakásfenntartási
támogatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, annak akinek az adott
szolgáltatónál ügyfél azonosító száma
van, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön
lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, továbbá ha a háztartások külön fogyasztásmérővel vannak felszerelve.

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2015. első félévi
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje

2015. március 16.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. február

SZÜLETÉS:
Február 16: JANI MARCELL
Édesanyja: Beke Gyöngyi
Édesapja: Jani Krisztián
Apátfalva, Kossuth L. u. 32.
Február 20: BUCSU BOJÁN ATTILA
Édesanyja: Gavódi Erika
Édesapja: Bucsu Attila
Apátfalva, Béke u. 2.

HALÁLESET:
MÁTÓ ISTVÁNNÉ (ANTAL ILONA)
Apátfalva, Kossuth L. u. 57. Élt: 86 évet
ORSÓS SÁNDOR
Apátfalva, Templom u. 17. Élt: 48 évet
ANTAL ISTVÁN
Apátfalva, Templom u. 21. Élt: 67 évet
VASS ISTVÁNNÉ (KANÁSZ MÁRIA)
Apátfalva, Petőfi u. 27. Élt: 76 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
SZABÓ ERIKA ÉS BALLAI ISTVÁN
Apátfalva, Hold u. 11.
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A DONI KATASZTRÓFÁRÓL
Az előző Apátfalvi Hírmondó „A doni
katasztrófa” című cikkével kapcsolatban Pintér István történész, őrnagy úr
néhány észrevételt, és helyesbítést tett,
melyet most teszünk közzé:
„A frontra a III., a IV. és a VII. hadtest került. Nem páncélos hadtest, hanem az 1.
magyar páncélos hadosztály vett részt a
hadműveletekben. A hídfőcsaták nem az
első csaták voltak. A három hídfő Uriv,
Scsucsje és Korotojak. A cikkel szemben
nem az urivi hídfőt foglaltuk el, hanem a
korotojakit. A hídfőcsaták 1942 júliustól
1942 szeptemberéig tartottak.
A III. hadtest alakulatai január 27-én is
még a Donnál voltak. Feltétlenül meg
kell említeni pl. a német fegyverszállítások ügyét, amit 50 éven keresztül teljesen
letagadtak vagy például a hadsereg téli

ruházattal való ellátását, hogy
Magyarországon ruhagyűjtés
folyt, amit a frontra kijuttattak.
Beszéltem egy makói haditudósító főhadnagyról, aki hatalmas
raktárakat látott kint a fronton tele élelemmel és ruházattal. Azt, hogy ezeket a ruhákat
egy-egy adott tiszt nem osztatta ki a katonáknak, erről nem a
legfelsőbb katonai és politikai
vezetés tehet. Kint volt a fronton Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök,
Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi
miniszter és Hennyey Gusztáv gyalogsági felügyelő is. Amit ők Jánytól hallottak,
azt a német főhadiszálláson szóvá tették.
Amit egy kis ország katonai vezetői megtehettek, úgy gondolom, ők megtették.
A cikkben van egy idézet, amiről nem volt

szó, viszont arról igen, hogy január 12-én a
Crammer hadtestet nem engedték bevetni,
mert a németeknek 700 km-es frontszakaszon ez volt az egyetlen egy tartalékuk.
Az orosz csapatok veszteségei 100–
155 ezer főre tehetők, amiről természetesen az elmúlt 50 évben szintén nem lehetett beszélni.”

LAKOSSÁGI
FÓRUM
2015. február 13-án lakossági fórum volt a Faluházban,
melynek vendége volt Lázár János miniszter úr, országgyűlési képviselő is. Szekeres Ferenc polgármester úr beszámolt az önkormányzat elmúlt négy hónapban végzett
munkájáról és tapasztalatairól.
Ismertette a képviselő-testület alakuló ülésén választott bizottságokat, az elmúlt időszakban megtörtént szervezeti változásokat. Vázolta a szervezeti átalakítások szükségességét,
és indokoltságát. Beszámolt az eltelt időszakban feltárt hiányosságokról, mely az Önkormányzatnál és az átalakult intézménynél tapasztalt, melynek pótlása és javítása zajlik az
érintett területeken.
Az eddig elvégzett feladatok között volt az 5,8 millió forintos
szociális tűzifa szétosztása, a nemzetiségekkel való együttműködés fejlesztése, új települési havilap megjelentetése,
gyermekorvos heti rendelésének biztosítása, és hogy megoldódott az ATM problémája is. Beszélt a helyi civil közösségek
támogatásáról, kiemelve a Pátfalváért Egyesület által vállalt
pályázat problémáját, az önkormányzati kényszerhelyzetet,
melynek jelentős anyagi terhei vannak.
A közeljövő feladataival kapcsolatban kiemelte az értékteremtő közmunka fontosságát, valamint az Önkormányzat ez

irányú terveit a térkő gyártás, utcabútor gyártás, mezőgazdasági program és a varroda tekintetében. Szintén a közeljövő
feladatai között szerepel a rehab munkahely kialakítása, a szociális segélyezés rendszerének átalakítása, az önkormányzati
ingatlanok rendberakása, valamint a Faluház előtti parkoló
aszfaltozása. Végül a legnagyobb idei terv a sportcsarnok felépítéséről beszélt. A sportcsarnok megépítéséhez szükséges
fedezet megszerzéséhez a Miniszter Úr támogatását fejezte ki.
A Polgármester úr beszámolója után Lázár János miniszter úr
válaszolt a lakosság feltett kérdéseire. A belvízzel kapcsolatos
probléma, valamint a kamion parkoló problémájával kapcsolatos kérdések tekintetében önkormányzati tájékoztatást is
kért Lázár János a megoldások keresésére.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

6

2015. március

BÍBIC OVIS HÍREK

„TÉLBÚCSÚZTATÓ” OVIFARSANG 2015

„A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazó szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. A farsang
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős
vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A farsang csúcspontja
a karnevál, hagyományos magyar nevén
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette, valójában
télbúcsúztató is. Számos városban ekkor
rendezik meg a híres karneválokat (Riói
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb
eseményét, a mohácsi busójárást.”
Nagy volt az érdeklődés az ovifarsangon
február 21-én. A nagyon kellemes, napsütéses idő, sok embert becsalogatott a rendezvényre. A megjelenteket, Herczegné
Csala Anikó, az Alapítvány elnöke köszöntötte, ismertette a programot. A délután
fénypontja, természetesen a csoportok
tánca volt, 60 kisgyermek lépett színpadra, hogy megmutassa milyen koreográfiával és milyen jelmezbe öltözve készültek a
tél elűzésére. Az óvodai szülők közössége
meglepetéssel készült a farsangra, fellépésüket szájtátva figyelték a gyerekek.
Őket szeretném név szerint bemutatni:
Kovácsné Csikota Szilvia
Bárdos Szilvia
Restás Marianna
Antalné Borbély Judit
Abonyi–Tóth Anasztázia
Antalné Borbély Judit
Szeges Brigitta

Varga Tiborné
Zsótér Eliza
Vargáné Sóki Anita
Naszradiné Berczán Zsuzsanna
A csoport felkészítő óvodapedagógusai:
Papp Józsefné, Szilvási Mihályné, és Bunyeváczné Bakai Ágotaa Óvó nénik voltak.
Köszönjük munkájukat.
A műsort a Bíbicke családi napközi kisgyermekei kezdték, felkészítők: Mátóné
Sóki Bernadett és Kereszturi Andrea gondozónők voltak, majd a Maros utcai óvoda, Katica csoportja folytatta, felkészítő
óvodapedagógusok: Czagány Kriszta és
Ludányiné Dinnyés Éva segítőjük Pintér
Györgyné dajka néni volt. Ezt követően
a Dózsa György utcai óvoda Napraforgó
csoportja lépett színpadra felkészítő óvodapedagógusok: Sóki Mátyásné és Herczegné Csala Anikó, segítőjük Restás Melinda dajka néni volt.
A műsort zárta a Rákóczi utcai óvoda
Napsugár csoportja, felkészítő óvodapedagógusok: Papp Józsefné és Luczó Anikó,
segítőjük Izsák Lászlóné dajka néni volt./
A műsor, mint mindig, most is fergeteges sikert aratott, a hálás közönség végig
tapsolta az előadást. Amikor mindhárom
csoport felvonult a színpadra, a zsűri tagjai egy-egy kifestőt adtak át a táncosoknak.
A műsort követően lehetőség nyílt
tombola, üdítő, szendvics, sütemény és
farsangi kellékek vásárlására, valamint
csillám tetováláskészíttetésre. Köszönetet
mondunk a Szülők közössége tagjainak a
szendvicskészítésért, azoknak a szülőknek,
akik sütemény készítésével támogatták a
rendezvényt. A délután másik fénypontja
a jelmezbe öltözött gyerekek felvonulása

volt. Nagy meglepetésünkre 34 gyermeknek készítettek jelmezt a szülők, melyek
ötletesebbnél ötletesebbek voltak. Nagyon nehéz dolga volt a zsűritagoknak, de
megszületett az eredmény, mely alapján, a
szülők és vállalkozók felajánlásának is köszönhetően minden jelmezbe öltözőnek
ajándékot tudtak átadni.
1. Muffin: Varga Fanni
(Dózsa György utcai óvoda)
2. Nagymama lekvárja: Tari Gergely
(Dózsa György utcai óvoda)
3. Halloween Tök: Jung Kristóf
(Dózsa György utcai óvoda)
4. Bagoly: Baka Viktória
(Dózsa György utcai óvoda)
5. Napraforgó: Juhász Kata
(Rákóczi utcai óvoda)
6. Sárkány: Varga Zétény
(Dózsa György utcai óvoda)
7. Hófelhő: Tóth Patrícia
(Rákóczi utcai óvoda)
8. Oroszlán: Popány Dávid
(Rákóczi utcai óvoda)
9. Méhecske: Kurusa Kristóf
(Maros utcai óvoda)
A zsűri tagjai:
Bálintné Nagy Erika
Csávás Antalné
Gombkötőné Turkus Tímea
Bárdos Szilvia
Köszönetet mondunk a zsűritagoknak
a nem mindig hálás feladat elvégzéséért,
támogatóinknak pedig a segítségért!
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALSÓS FARSANG
Az általános iskola alsó tagozatos tanulói és pedagógusai február 27-én rendezték meg hagyományos farsangi báljukat a Faluházban.
Erre az alkalomra minden osztály táncos műsorral készült.

1. osztály: Banán dal – csontvázak
Betanította: Mátó Mátyásné és Pintérné Juhász Mária

2. osztály: Hófehérke és a hét törpe Hosszú fekete haj Betanította: Restás Marianna és Gyuricsekné Szilvási Mária
Köszönjük a jelmezek elkészítésében nyújtott segítséget Juhász Erikának, Borbélyné Antal Editnek és Borbély Árpádnak.
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3. osztály: Matróztánc
Betanította: Czagányné Baczovszki Katalin és Csávás Antalné
Köszönjük az apátfalvi Mívesház Manufaktúra dolgozóinak a jelmez elkészítésében nyújtott segítséget.

4. a osztály: ABBA a 4. a-ban
Betanította: Tisza Jánosné és Földesiné Fazekas Gizella
Köszönjük Kovácsné Csikota Szilvia szülőnek és a Mívesház Manufaktúra dolgozóinak a sálak varrását.
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4. b osztály: Spanyol tánc
Betanította: Zomboriné Őze Edit és Ludányi Tamás

Valamennyi csoport műsorát fergeteges tapssal jutalmazta a közönség. Ezután az egyéni jelmezesek felvonulása színesítette a
programot.
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
IV. helyezett
IV. helyezett
V. helyezett
V. helyezett
V. helyezett
V. helyezett

Kalózkapitány
Papagáj
Gólya a fészekben
Őrült tudós
Nagyi titka liszt
Múmia
Pizza
Pritt ragasztó
Hawaii lány

Ábel Dávid 2. osztály
Ferencsik Vivien 2. osztály
Kovacsik Levente 2. osztály
Bárdos Ferenc 2. osztály
Kardos Zoltán 3. osztály
Szalamia Keve 1. osztály
Sóki Nikoletta 3. osztály
Bárnai Rebeka 3. osztály
Luczó Diána 2. osztály

Köszönetünket fejezzük ki külső szponzorainknak, akik minden évben segítik rendezvényünket!
Megköszönjük minden kedves szülő segítségét, akik részt vettek a jelmezek elkészítésében,
azoknak, akik süteményt sütöttek, szendvicset készítettek, és segítettek az árusításban!
Külön köszönjük az óvó nénik és a nyugdíjas kollégák rendezvényünkön való megjelenését!
Fergeteges hangulatú délutánunk tombolahúzással ért véget.
Alsós munkaközösség

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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VIGYÁZZUNK TEMETŐNKRE,
ÓVJUK
SZERETTEINK NYUGHELYÉT!
Egy neves magyar vezető nyilatkozta egy
alkalommal, hogy úgy tudunk képet formálni arról, hogy egy nemzet, egy népcsoport, egy település mennyire tiszteli
őseit, ha megnézzük temetőit. Nagy igazság rejlik ebben a megállapításban, hisz
mindannyiunk számára a temető jelenti
a kegyelet, az együttérzés, az emlékezés és
az imádságos tiszteletet egyszerre. Amikor átlépjük a temető kapuját, tudjuk és
érezzük, hogy itt csakis az emberi jellem
és viselkedésforma legszebbjét és legjobbját hozhatjuk magunkkal. Itt nyugszanak
őseink, akik oly sokat tettek az utókorért.
Itt nyugszanak szüleink, akiknek az életünket köszönhetjük. Itt nyugszanak a
házastársak, a gyermekek, az unokák, a jó
barátok és ismerősek, és oly sok ismeretlen, akik valamikor Apátfalva történelmét
képezték, annak mindennapjait meghatározták. A temető az a hely, ahol az angyalok vigyázzák szeretteink örök álmát. A
temető az a hely, ahova majd mi is jutunk,
haza jövünk. A temető az a hely, ahol egykor majd a mi gyermekeink és unokáink
fogják gondozni majd a mi sírjainkat is.
Fontos tehát, hogy a temetőt ezért mindig tisztelettel és kegyelettel látogassuk,
annak egész területére vigyázzunk, rendjét és tisztaságát óvjuk, környezetét széppé-szebbé tegyük.
Egész esztendő során dicsérendő az az
igyekezet, amellyel a családtagok, a hozzátartozók és a látogatók tesznek temetőnk
rendezettségéért. Mi mindannyian felelősek vagyunk településünk ezen megszentelt helyéért, ahol oly sok ezer és ezer
felmenőnk piheni örök álmát, várva az
Isten által megígért, általunk pedig hitt és
megvalott feltámadást. Az esztendő jeles
ünnepein, valamint az évfordulókon szép
köntösbe öltözik a temető. Ez a törödés
szeretteinknek szól, akik a temetőnkben
várják a feltámadást. Apátfalva temetőjének látogatói dicséretet érdemelnek azért

a szeretetteljes odafigyelésért, amellyel
adoznak temetőnk iránt. Az, hogy a temetőben rend lehessen, hogy meghitt és
kegyeletteli környezet fogadhassa az ide
látogatókat, nagyon sokan nagyon sokat
tettek az elmúlt esztendők során, amiért
csak a köszönet és a hála illeti meg őket.
Úgy vigyázzunk tehát temetőnkre, hogy
ez őseink, de egykor majd a mi nyughelyünk is lesz.
Tisztelettel kérem tehát a temetőnk
látogatóit, hogy mindig a nemes emberi érzések vezéreljék, amikor szeretteik
nyughelyét keresik fel. Figyeljünk oda a
tisztaságra: ne szemeteljünk, a keletkezett
temetői szemetet az arra kijelőlt helyre
helyezzük el. Ha szemetet észlelünk, ne
azt várjuk, hogy majd valaki majd eltakarítja, hanem tegyük meg mi magunk
is. Szeretteink sírját bátran díszitsük virágokkal. Szeretteink sírjának környezetére
különösen figyeljünk: virágokkal, fákkal
tegyük szebbé a temetőnket. Figyeljünk
oda a szomszédban eltemetettek sírjaira
is. Az elhagyott és gondozatlan sírok égbe
kiáltanak; takarítsuk azokat. Sajnálatos jelenség a temetőkben a virágok, vázák, stb.
tárgyak eltulajdonítása, ellopása. Gyáva és
alávaló az az ember, aki temetőben és temetőből lop! Az ilyen megfeledkezik arról,
hogy hol is tartozkódik?
Figyeljünk oda, hogy megelőzhessük
és elkerülhessük a temetői lopásokat. Ha
problémát, károkozást, gyanús személyeket észlelünk a temetőben, bátran jelezzük ezt az illetékesek irányába (Plébánia,
Önkormányzat, Polgárőrség, Rendőrség).
Kerüljük a temetőben a nem odaillő magatartást (hangoskodást, italozást, cigarettázást, szemetelést, mások tulajdonának
eltulajdonítását, stb.)
A temetőnk Apátfalva tükörképe. Az
elmúlt esztendők során az apátfalviak takarították, gondozták a temetőt, és ezt
példásan tették. Köszönet és dicséret

mindenkinek mindazért, amit temetőnkért tettek, tesznek. Hiszem, hogy a jó Isten és az elhunytjaink is látják mindezt az
égből, ezért úgy óvjuk temetőnket és úgy
viselkedjünk területén, hogy ne sértsük
elhunytjaink emlékét, ne okozzunk kárt,
hanem mindannyian érezzük át egyéni
és közösségi felelősségünket is szeretteink
nyughelyének tisztaságáért és rendjéért.
Nem csak a szeretteink sírjáért vagyunk
felelősek, hanem egész temetőnkért!
Úgy óvjuk tehát temetőnket, hogy amikor oda akár mi, akár távolból érkezett rokonaink, akár idegenek és nem helybéliek
is meglátogatják, láthassák, hogy az apátfalviak tisztelik őseiket és példásan gondozzák, ápolják emléküket.
Végezetül idézek még egy gondolatot.
Ha meg akarunk ismerni egy települést,
akkor először a temetőjét és a templomát
látogassuk meg. Az ott látottak és tapasztaltak mindent elmondanak az adott településen élőkről. Apátfalva ilyen téren
dicséretet érdemel, de ne feledjük, hogy
ezért őseink a múltban tettek, mi a jelenben teszünk, utódaink pedig majd a
jövőben fognak cselekedni! Neveljük rá
ezekre az értékekre a fiatalabb nemzedéket; jó szóval és példával járjunk előttük,
és mindig igyekezzünk többet tenni településünk–jelesül temetőnk–nyugalmáért,
rendjéért és tisztaságáért!
Tisztelettel és köszönettel:
Jánosi Szabolcs plébános
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BUSÓJÁRÁS APÁTFALVÁN
Apátfalva Község Önkormányzatának vendégei voltak mohácsi busók, akik 2015. február 22-én a busójárással egybekötött
rendezvényünket színesítették. A télűző program 9 órakor kezdődött a Faluház előtti parkolóban igazi télégetéssel. Rozit, a
telet jelképező kiszebábot égettük el, miután a gondűző cédulákra írtuk félelmeinket, gondjainkat, és feltűztük rá.
Míg a kiszebábot a tűz elemésztette a jelenlévők apraja-nagyja körtáncot járt a báb körül, Csenteri Andrea vezetésével. A
Faluház nagytermében folytatódott a téltemetés. Farsangi álarcokból kiállítást tekinthettünk meg, majd táncházzal folytatódott a program. A táncházat Doktor László, a Forgatós Táncegyüttes vezetőjének farsangi hagyományokról szóló előadása
követte. A fiatalokból álló busó csapat is megtáncoltatta a vállalkozó kedvű apátfalviakat. A táncban elfáradt és megéhezett
résztvevők a busók kíséretében átvonultak a Szigetházba, ahol a Pátfalváért Egyesület tagjai fánkkal és teával kedveskedtek.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

BTC EGTC
fürdőprogram

A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon
tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 2015. február 1. és
2015. június 30. közötti időszakban.

Az előző évi nagy sikerének köszönhetően, újraindul a BTC A kuponok kivághatóak a BTC EGTC területén megjelenő heEGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kez- lyi lapokból; megtalálhatók mindkét fürdő jegypénztáránál
deményezésére ismételten összefogott a mórahalmi Szent Er- vagy ingyenesen letölthetőek a következő honlapokról:
zsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A
www.btc-egtc.eu
két fürdő együttműködésében kedvezményt biztosítanak az
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu
EGTC lakossága számára.
www.hagymatikum.hu
Kellemes időtöltést kívánunk!
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IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
PROJEKT APÁTFALVÁN
„Makó és térsége ivóvízminőség-javító Projekt” című,
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt eredményeként
Makón és térségében az Európai Unió által elvárt, a meghatározott határértékeknek
megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása valósul meg. A kivitelezői feladatokat a
KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. és az A-HÍD Zrt. látja el.
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok ivóvízből történő kiszűrése, amely elsősorban
összetett technológiai fejlesztések révén valósul meg. A beruházás összértéke mintegy nettó 3,8 milliárd Ft, amelyhez nettó
3,2 milliárd Ft támogatást az Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) biztosít, zömében az Európai Unió Kohéziós
Alapjából származó forrásból. A projekthez szükséges további forrást a Belügyminisztérium biztosítja.
Tájékoztatás a fejlesztés jelenlegi eredményeiről az Apátfalva–Csanádpalota–Kövegy–Magyarcsanád–Nagylak rendszer-szakasz esetében, a műszaki ellenőri feladatot ellátó Oviber–Utiber Mérnök Konzorcium beszámolója alapján:
Az ideiglenes közlekedő utak kiépítése megtörtént. A nyersvíztározó medence esetében a földkiemelés, a homokos, kavicsos
talajcsere és a szerelőbetonozás elkészült. A medence alaplemezének-, felmenőfalainak- és födémének vasalása, betonozása,
továbbá a lejtbetonozás teljes egészében megtörtént. A külső hőszigetelő (dryvit) rendszer kiépítése kb. 90%-os készültségi
szinten van jelenleg. A födém hőszigetelése, lejtbetonozása, bádogozási munkái, nehézlemez vízszigetelése, valamint a műanyag hőszigetelt ajtó beépítése megtörtént. A mosóvízülepítő medence és az iszapsűrítő medence elkészült. Az aquaglóbusz
földmunkálatai, szerelési-és hőszigetelési feladatai lezárultak. A víztorony felállítása rendben lezajlott. A technológiához tartozó négy darab szűrőtartály a vízműtelepre lett szállítva.
A rekonstrukciós munkákat szerződés szerint a vállalkozó készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. január
16-án kezdetét vette. A javítási munkák 2015. január 31-től folyamatban vannak. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására
2015. február 16-án került sor. A fejlesztés következő szakaszához közeledve ismételten tájékoztatni fogjuk a település lakóit.

MUNKALEHETŐSÉGEK

A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN
Több mint 10 éve telt azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. Így az ország végleg szakított egy 136 éve
tartó tradícióval és áttért az önkéntes – hivatásos és szerződéses, valamint önkéntes
tartalékos katonákból álló – haderőre. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.
A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen a régió
munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az elhivatottaknak.. A sereg az idei
évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja, elsősorban lövész, díszelgő, illetve
– „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépjárművezetői munkakörbe, de a vállalkozó kedvűek akár ejtőernyős vagy búvár beosztásokra is beadhatják
pályázatukat. A jelentkezés feltételei: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A
jelentkezők sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően kezdhetik meg katonai szolgálatukat.
A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és
nyomon követhető pályaképpel. Vonzerőt jelenthet a külszolgálat lehetősége – extra jövedelem és tapasztalatszerzés szempontjából, mely a teljes állomány számára elérhető.
Fontos eredmény, hogy a katonák a kormány döntésének megfelelően 2015. júliusától
átlagosan 3%-os béremelésre számíthatnak.
Ha elhivatottságot érzel a katonai pálya iránt, jelentkezz a Magyar Honvédséghez!
Telefon: (62) 554-070; fax: (62) 554-078
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GAZDAKÖR

Az Apátfalvi Gazdakör a 2014-es év költségeinek és programjainak megvitatása
mellett új vezetőket is választott a 2015.
március 3-án rendezett tisztújító ülésén.
Először a napirenden lévő témákat vitatták meg a gazdakör első emberei, majd a
jelenlévő tagok megszavazták az új vezetőket, akik 5 évre kapták meg tisztségüket.
A régi vezetők, Tóth Imre, Pópa György
és Varga László lemondtak. Tóth Imre, az
Apátfalvi Gazdakör vezetője, aki alapítástól az elnöke volt, így köszönt el: „Köszönöm mindenkinek, akik 21 éven át segítették az ezzel járó feladatok megoldását. Külön köszönöm családom segítőkészségét,

akik nélkül ebben a fontos megbízatásomban nem tudtam volna eleget tenni. Kívánom az új elnökségnek, hogy ugyanolyan
tettre kész és mindenre odafigyelő tagjai
legyenek.”
Az elnökség Langó Zsoltot elnöknek, Langó Imrét alelnöknek, a számvizsgáló-bizottság élére Tóth Imrét, számvizsgáló-bizottság tagjainak Langó Attilát és Antal
Jánost, elnökségi tagnak Antal Józsefet és
Varga Ferencet javasolták. A tisztújító választást Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpo(
gármester vezette le. Mivel ellenvetés nem
született, a tagok egyhangúlag megszavazták a javaslatokat. Az új elnök, Langó

Gondolatjel!
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Zsolt elmondta, szeretné azt az utat folytatni, amelyet elődje Tóth Imre 21 évvel
ezelőtt elkezdett. Szeretnének sok programot rendezni és fejlődni.
A szavazások végén Szekeres Ferenc polgármester mondott beszédet, amelyben
megemlítette, az elmúlt 20 évben a környéken a legjobban működő az Apátfalvi Gazdakör, s ez büszkeséggel töltheti el
a kör tagjait. A gazdakör fontos a község
közösségi életének, mivel programokat
szervez és tevékenyen részt vesz a falu életében. Az önkormányzat eddig és továbbra is segíti a működésben a szervet.

A tisztválasztás után a tagokat szarvaspörkölttel vendégelte meg a gazdakör, és régi
falunapi lóversenyekről készült felvételeket tekinthettek meg.
(Makó Híradó,
Gajáta Fanni cikke alapján)

„Barátunk teste!” Tudnánk-e úgy szeretni
mint Ő? Ki szeret annál jobban, mint az,
aki életét adja barátaiért. Vajon hogyan
mérjük a szeretetet? Ki adja a jelet értékrendünkhöz? Mi az alapja a gyermeknevelésünknek? Milyen lélekkel, vagy szívvel
MÁRCIUS HÓ A TAVASZ KEZDETE, 2015-ÖT ÍRNAK,
fognak gyermekeink ajtót nyitni, ha megIDŐSZÁMÍTÁSUNKAT JÉZUS SZÜLETÉSÉTŐL SZÁMOLJUK.
öregszünk? Mi tartja vagy tarthatná össze
Nem is olyan régen Adventet írtunk, a vá- Kétségek nélkül ő a szeretet mértékegysé- a családot, a világot korunkban?
rakozásról szóltak a mindennapok. Vártuk ge, az emberi élet értékrendje. Itt van köaz ünnepet, az „ajándékot”, az ajándéko- zöttünk a mindennapokban, fogja kezün- A tavasz az újjászületés, a megújulás!
zást. A világ talán legszebb ünnepe a kará- ket, csak mi elengedtük. Mennyire maradt Ha egy picit akarva rápillantunk vagy
csony. Olyan ajándékozás ez, mi mindent ajándék nekünk a legdrágább ajándék a rágondolunk a keresztre, emberi létünk
felülmúl. Isten adta egyszülött fiát, aki utat megpróbáltatások idején? Meddig barát a könnyebbé válik, mert ő választ ígér.
mutat a sötétségbe, tanúságot tesz a szere- barát?
Ő az út, az igazság és az élet!
tetről, mert ő maga a szeretet.
A hetvenes évek vége felé ifjúsági hittanoJelenben böjti időszakot élünk, az aggo- sokként körbeálltuk az oltárt és egymás Pilátus szavaival: „Íme az ember!”
dalom, az elgondolkodás időszaka, Jézus kezét fogva imádkoztunk, majd szentálszenvedéstörténete, mert a világ nem fo- dozásban részesültünk.
Áldott Húsvéti Ünnepeket!
gadta be őt, megalázta leköpdöste, keresztre feszítette. Vajon ma hogyan emlé- Fodor András Atya fogta az ostyát és azt
Veréb József
kezünk rá, vagy emlékezünk-e?
mondta, amit soha nem feledek:

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

14

2015. március

a tavaszvárás ünnepe. A farsangot megelőző héten készültünk az idősekkel a farsangi mulatozásra, kézműves foglalkozásokon készítettünk farsangi szemüveget,
álarcot és színeztünk, díszítettük azokat.
Az óvodások hangulatos műsorral nyitották meg a mulatságot. A dolgozók jelmezekbe bújtak, valamint farsangi fánkkal
készültek a megjelenteknek, melyet aztán
AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN
közösen fogyasztottunk el. Nagyon jól
A farsang olyan ünnepi időszak, amely- álarcos, jelmezes alakoskodás. Az Apát- éreztük magunkat.
ben a dolgok a hétköznapitól eltérnek. falvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Felborul a szokásrend és a feje tetejére áll 2015. február 17-én, kedden az intézHerczegné Jáksó Anita
a világ. A tréfacsinálás és a zajos mulatság mény épület keretei között rendezte meg
intézményvezető
időszaka ez. Legjellemzőbb mozzanata az a már hagyománnyá vált farsangot, mely

FARSANG

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
Kedves csoporttagok! Az idei Nőnapi ünnepségünket március 10-én 15
órakor tartjuk a Faluházban, melyre szeretettel várok mindenkit. Köszönöm a Pillér Takarékszövetkezet
apátfalvi fiókjának az önzetlen segítséget és a Polgármesteri Hivatalnak
is. Tisztelettel: Jakabovics Mátyásné
titkár, és Vígh Jánosné vezetőségi tag.

A CSALÓ
FAÁRUSOK
2015. március 2-án 15 óra után egy idős
néni elektromos kocsijával közlekedett a
Templom utcában. Az ott elhaladó fehér
ponyvás, platós Iveco kisteherautó vezetője a nénitől megkérdezte kell-e neki tűzifa.
A válasz igen, kell 5 q tűzifa. Az autó betolatott a Templom utcai ház udvarába és
az autóval érkező három férfi ledobált méretlenül kb. 5 q fát. A néni szólt, hogy nem
kell több, de azok csak tovább pakolták.
Hívni akarta a fiát, de elterelték a figyelmét a telefonálásról. Kb. 9–10 q akác- és

LABDARÚGÓ TOBORZÓ
HÖLGYEKNEK!
– Apátfalva SC színekben
– 12–99 éves korig
– Heti 1–2 alkalommal
– Jelentkezni Szalkai Gábornál
a (0630) 897-8635-ös számon
Első alkalom március 26-án (csütörtökön) 18 órakor
az iskolában!
Részletek az elérhetőségen!

nyárfát pakoltak le, – ez nem volt lemérve
– mindezért elkértek 130 000 Ft-ot és még
megkérdezték a nénitől, hogy több pénze nincs-e? A 130 000 Ft-ot – mert ennyi
volt a pénztárcájában – átadta. Az esetről a
néni tájékoztatta a fiát, aki feljelentést tett
a rendőrőrsön. A faárusok becsapták az
egyedül élő idős nénit.

Kérjük az időseket, egyedül élőket, legyenek elővigyázatosak a behízelgő modorú,
alkalmi faárusokkal szemben! Lehetőség
szerint soha ne intézzék egyedül az adásvételt, házukba ne engedjék be a portékájukat megvételre kínálókat! A megvásárolt
terméket a vételár kifizetése előtt ismételten méressék le!

2015. március
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REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apróhirdetések
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

ZITAI FEKETEMAG
ELADÓ

Érdeklődni: Templom u. 125.

Telefon: (0620) 354-9365

A CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

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

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
• Festékek

– Ügyelet a nap 24 órájában

• Fenyő fűrészáru

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Agro-Lak Kft.
kompenzációsan vásárol
árpát, búzát, kukoricát
azonnali fizetéssel.
Érdeklődni: (0630) 608-7997

• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, oldeszka
• Kertiszerszámok
BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

gyászjelentések
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk
ANTAL ISTVÁN

ügyfélfogadási ideje:

búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

hétfő:
7.30–15.30-ig

Külön köszönjük a plébános úrnak, a kántor úrnak a szép szertartást,
a Rekvium dolgozóinak segítségét.
Gyászoló család

szerda:
7.30–15.30-ig
péntek:
7.30–12.00-ig.
Kérjük az ügyfeleket
a fenti időpontok
betartására!

Már 5 éve elmentél tőlünk,
kedves emléked örökre itt maradt.
Fájó szívvel emlékezünk
Dinnyés Ferencé
Mérges Julianna
halálának 5. évfordulójára.
Szerető családja

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Húsvéti Kézműves Foglalkozás
a
Könyvtárban
2015. március 28-án szombaton
9 órától 11 óráig
Tojást festünk, tojástartót, képeslapot
készítünk.

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes!

2015. március

MEGHÍVÓ
FŰBEN,FÁBAN
VAN AZ
ORVOSSÁG
Gyógynövények, illóolajos növények gyűjtése, használata a
Dél-Alföldön.
Előadó: Paulovics Péter biológus
Az előadás
2015. március 18-án szerdán
16 órától kerül megrendezésre
az apátfalvi Faluház könyvtárában.
(az előadás meghallgatása ingyenes)
Bökény népe egyesület
Apátfalva Község Önkormányzata

Apátfalva Község
Önkormányzatának
ingyenes információs lapja

ÚJ KLUB A FALUHÁZBAN!
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt most alakuló klubbunkba a Faluházba,
2015. március 24-én 17 órára.
Elsősorban nyugdíjas és nyugdíj korhatár körüli életkorú
férfiakat és nőket, hogy közös
programokban, összejöveteleken, rendezvényeken tudjunk
részt venni.

Kiadja: Apátfalva Község
Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Sajtos László
jegyző
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik:
havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

