APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

X. évfolyam, 9. szám

2015. szeptember

I. GASZTRONÓMIAI
FESZTIVÁL
HELYSZÍN:
FALUHÁZ ÉS PARKOLÓJA
APÁTFALVA
SZEPTEMBER 19. SZOMBAT
PROGRAMOK:

Tradicionális ételek bemutatója
apátfalvi magyar, cigány, román
hagyományokból, látvány sütés-főzés
ingyenes ételkóstolóval, és recept
megosztással egybekötve.
Befőzési technikák Apátfalván.
Gasztro kézműves foglalkozások
minden korosztálynak.
Gyermekrajz kiállítás és Nagy Zoltán
apátfalvi festő kiállítása a Faluházban.
A FALUHÁZ ELŐTTI SZÍNPADON 14.00-tól fellépnek:
Csanádpalota Város Ifjúsági Fúvós Zenekara.
Vezényel: Mátó Mátyás
Suhancok Néptánc Együttes (Szeged)
Forgatós Néptánc Együttes (Makó)
Sztojka Tibi és Zenekara (Doboz)
Károlyi Trió (Apátfalva)

SZTÁRVENDÉG: 14.30-TÓL POSTÁS JÓZSI
Eső esetén a műsorok a Faluház nagytermében,
a kézműves foglalkozások a könyvtárban lesznek megtartva.

A rendezvény támogatói:
EMMI
VÁLL-KER Kft.
Apátfalva Község Önkormányzata
Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Apátfalvi Román Nemzetiségi Önkormányzat

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2

2015. szeptember

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2015. augusztus 25-én ülésezett a
képviselő-testület

részmunkaidőben foglalkoztatott. A nevelési évben 6 fő közmunkás segítette és jelenleg is segíti az óvoda munkáját. Az óvo A képviselő-testület Szociális és Nem- da tárgyi feltételei folyamatosan fejlődnek.
zetiségi Bizottságába új tagot választott, A nyár folyamán alapítványi támogatásból
mivel Herczegné Jáksó Anita lemondott megvalósult az óvoda udvarok fejlesztése,
bizottsági tisztségéről. A bizottság új tag- korszerűsítése.
jának Fekete Irént választották meg.
 Tájékoztató hangzott el a KLIK Ma Beszámoló hangzott el Apátfalva Köz- kói Tankerület Apátfalvi Dózsa György
ség Önkormányzat 2015. I. félévi gazdál- Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben
kodásáról. A 2015. évi költségvetés I. fél- végzett munkájáról. A tájékoztatóban olévi bevételi főösszege 286.940 e Ft, kiadási vasható az egyéni arculatról, sajátosságfőösszege 306.239 e Ft.
ról, az intézmény környezetéről. A tárgyi
feltételek között került ismertetésre a sa Az Apátfalvi Bíbic Óvoda beszámolt ját bevételek, pályázatok, alapítványok, az
a 2014/2015-ös nevelési évben végzett épületek műszaki adottsága, a tanulást, a
munkájáról. 2014. október 01-én végzett sportot és a szabadidős foglalkoztatásokat
statisztikai mutatók alapján a beírt gyer- segítő eszközök. Az intézmény szervezeti
meklétszám 108 gyerek volt, ezzel szem- jellemzői közül kiemelésre került a vezetői
ben a 2015. március 31-i adatszolgálta- munka, a pedagógiai munka belső ellentás alapján 111 fő gyerek lett beíratva. A őrzésének szabályozása és gyakorlati meg2014/2015-ös nevelési évben a négy óvo- valósításának tapasztalatai, az intézményi
dai épületben összesen 7 óvodai csoport innováció pályázatokban való részvétel.
működött. A csoportok létszám átlag 18 fő Az adminisztrációhoz kapcsolódó belső
volt. Ez optimálisnak mondható és meg- ellenőrzések, az oktató – nevelő munka
felelt a csoportszobák nagyságából adód kiemelt feladatai, a tehetséggondozás, felm2-ben számított aránynak. A gyermek- zárkóztatás. A személyi feltételek között
létszám 98 %-a egész napos óvodai ellátást ismertetésre került a dolgozói fluktuáció,
vett igénybe. 2 % hazajárós.
a pedagógusok végzettsége, belső és külAz óvodai kihasználtság a statisztikai ső továbbképzések témája, előadói időadatok alapján jónak mondható, mű- pontja, a pedagógusok beiskolázása, az
ködtetésük indokolt. Az óvodai konyha oktatás munkáját közvetlenül segítők és
működése előnyös, jól alkalmazkodik technikai személyzet munkavégzése. A
az óvodai nevelés funkcióinak ellátásá- nevelő – oktató munka során összegzésre
hoz. A gyerekek optimális fejlődéséhez kerültek a tantárgyi teljesítmények eredszükséges rendszeres táplálkozást biztosít ményei, a fegyelmi problémák, a tanulmánapi három alkalommal, és törekszik az nyi és sportteljesítmények, a pedagógiai
egészséges táplálkozás kialakítására. Az és tanulmányi munkáról készített mérési
óvoda kiemelten foglalkozik a halmozot- eredmények, a tanórán kívüli tevékenysétan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési gek, a mindennapos testmozgás, az iskolai
igényű és a cigánygyerekek fejlesztésé- hagyományok és az új rendezvények sovel. Iskolába menő gyermekek száma 26 ra. Ismertetésre került a gyermekvédelfő, ebből 4 fő makói iskolát választott. A mi munka, továbbá a diákönkormányzat
személyi feltétel tekintetében alkalmazot- munkájának bemutatása és a dolgozói, tati létszám összesen 29 fő. 1 fő óvodaveze- nulói balesetek statisztikája.
tő, 14 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 1 fő
óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 5 fő kony-  A rendeletek, előterjesztések napihai dolgozó áll alkalmazásban. Ebből 2 fő rendi pont keretében a képviselő-testület

elfogadta Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatát és a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait.
 A képviselő-testület döntött az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központban
működő Családi Napközi 2015. augusztus
31. napjával történő megszüntetéséről, valamint megtárgyalta és elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
alapító okiratának módosítását.
 A képviselő-testület 60.000 Ft-tal támogatta az Apátfalva SC Labdarúgó
Sportegyesületet, a sportcsarnok építéséhez szükséges igazgatási és szolgáltatási
díj kifizetéséhez.
 A képviselő-testület a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással
kapcsolatos előterjesztéseket.

LOMTALANÍTÁS!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy 2015. október 3-án szombaton lomtalanítás lesz községünkben.
Kérjük, hogy az elszállításra szánt
lomot az adott napon legkésőbb
reggel 6.00-ig legyenek szívesek
házuk elé kihelyezni, úgy, hogy a
közlekedést ne akadályozzák.
Nem kerül elszállításra az építési
törmelék, a komposztálható hulladék, az állati trágya, a veszélyesnek
minősülő hulladék (akkumulátor,
vegyszer, autógumi, műszaki cikk)
és a későn kihelyezett hulladék.
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KÖZMUNKA
APÁTFALVÁN !

Százötvenen végeznek értékteremtő köz- Igénybejelentésre a 70 éven felettiek fűvámunkát Apátfalván. Ebben az évben az gására is sor került, eddig 147 ingatlannál
alábbi feladatokat látták el:
lett teljesítve.
A térkőgyártásunk folyamatosan termel a
járdások keze alá.
Az eddig elkészült járdák:
Kisköz 37. sz.
7 m2 40×40
29. számtól 35-ig:
150 m2
Kinder:
112 m2
Művelődési ház.
43 m2
Maros utca:
60 m2
Rózsa utca 6. sz.:
15 m2
Ady Endre utca 11–17-ig
150 m2
Délibáb 23-tól Cservölgy 4-ig: 52 m2
Maros 39-től:
18 m2
Templom–Maros–Kisköz:
150 m2
40×40 12 m2
Hajnal 14. sz.:
17 m2
Templom 54. sz.:
30 m2
Rákóczi óvoda:
127 m2
60×40: 24 m2
Dózsa óvoda betonozás:
32 m2
Dózsa óvoda:
100 m2
Rózsa u. 12. sz.
20 m2 beton

Lakossági igényre törmelék elszállítás.
A község bekötő útjainak simítása és zúzott
törmelékkel való feltöltése.
Naprakész gyepmesteri ügyelet.
Több közmunkás segíti közintézményeinket.
Közmunkások segítenek a nagyobb községi rendezvényeken.
Van egy kiváló dolgozónk – Marika – aki
folyamatosan szedi a falu szemetét, mindennap 5–6 teli zsákot tol be a munkaidő
végén.

Varrodásaink vásárokra, piacokra járnak, illetve megrendeléseket teljesítenek, igény
alapján divatbemutatókra készítenek
ruhákat.
Folyamatosan takarítjuk, ahol kell, mélyítjük a belvízelvezetőket.
Folyamatosan szépítjük az óvodák udvarát
és utcafrontjait.
Sort fogunk keríteni az állomás és környékének rendbetételére.
Rákóczi óvodakert: 125 db almafát ültet- Gondozzuk a zsidótemető és a
tünk, 1200 káposztát palántáztunk, ami ok- hívőtemetőnket.
tóberben szedhető.
Segítjük az egyház kéréseit és közösen
Hajnal utca: közel 3 lánc területen 3000 db megbeszélünk mindent.
őszi káposztát palántáztunk, ami október- Rendben tartjuk a buszmegállókat.
ben szedhető.
Dózsa György utcai óvoda kertjében: 2 db Megpróbálunk minden lakossági kérést,
250–250 m2-es fóliasátor van, amibe para- igényt a lehetőségeinkhez képest kielégídicsomot, TV fehér paprikát, piros paprikát teni, segíteni.
és kaliforniai piros paprikát termelünk, amit
folyamatosan szedünk és értékesítünk.
Tájékoztatjuk a község lakosságát,
hogy jelenleg 3 fajta paprika, paradiAz asztalos üzem folyamatosan dolgozik, csom kapható. Megvásárolható: minasztalokat és padokat gyárt.
den munkanapon a délelőtti órákban
A fűnyírósaink és a motoros kaszások állan- a Dózsa György utcai óvoda zöldséges
dó terhelés alatt vannak.
kertjében.
Temető, csatornák, kerékpárutak, parkok,
intézmények, sportpálya.
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. augusztus

SZÜLETÉS:
08.01.: Kerekes Dénes
Édesanyja: Kerekes Melinda
Édesapja: Kerekes József
Apátfalva, Petőfi utca 26.
08.14.: Gyenge József Loránd
Édesanyja: Biró Ágnes
Édesapja: Gyenge József
Apátfalva, Kossuth L. utca 35.
08.14.: Farkas Brendon
Édesanyja: Farkas Leila
Apátfalva, Templom utca 114.
08.19.: Langó Szabolcs Norbert
Édesanyja: Szűcs Anikó
Édesapja: Langó Norbert
Apátfalva, Templom utca 4.
08.22.: Zöllei Jázmin
Édesanyja: Zöllei Melinda
Édesapja: Janovics István
Apátfalva, Béke utca 13.

HALÁLESET:
Vass Anita
Apátfalva, Hajnal utca 19. Élt: 20 évet
Kerekes Jánosné (Balog Anna)
Apátfalva, Hajnal utca 4. Élt: 81 évet
Bán Józsefné (Kerekes Ilona)
Apátfalva, Kossuth L. u. 103. Élt: 89 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2015.08.01.
Kardos Zoltán és Tóth Anita
Apátfalva, Kossuth L. utca 71.
2015.08.08.
Hustiák Sándor és Pintér Szilvia
Apátfalva, Hold utca 12.
2015.08.15.
Vass Gábor és Kovács Diána
Vőlegény: Makó, Kossuth utca 28/a.
Menyasszony: Makó, Csillag utca 13/a.
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZTERÜLET TISZTÁN TARTÁSÁRÓL

MEGHÍVÓ

Langó Imre települési képviselő és családja, valamint
Apátfalva Község Önkormányzata
sok szeretettel meghívja az érdeklődőket
és az apátfalvi lakosokat a Langó család által felújított,
apátfalvi tárgyi emlékekkel berendezett

LANGÓ
HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ
ünnepélyes megnyitójára.
Helye: Apátfalva, Kossuth u.67. (Piactér, kék ház)
Ideje: 2015. szeptember 13 (vasárnap) 15 óra
A házat felszenteli Jánosi Szabolcs plébános úr.
A megnyitón beszédet mond Szekeres Ferenc polgármester úr.
Fellépnek a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, a
Hagyományőrző Csoport, a Kardos István Néptánc Csoport,
valamint a Pódium színpad.
A megnyitó után sütemény és italkóstoló
várja az érdeklődőket!

A települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról szóló 2014. januárban elfogadott, jelenleg
hatályos önkormányzati rendelet alapján:
Apátfalva község területén az utak és járdák tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának vagy tulajdonosainak (ház
és telek tulajdonosok) kezelőjének, használójának (továbbiakban: tulajdonosának) kötelessége.
Az ingatlan tulajdonosa köteles:
– a háza és telke előtt elhúzódó járdát, a járda és a kocsiút közötti zöld területet szükséghez mérten, de legalább
havonta egy alkalommal gaztól mentesíteni, a füvet
levágni,
– a járdáról télen a havat eltakarítani, ha síkossá válik–
megfelelő anyaggal (fűrészpor, salak, homok)–leszórni,
szükség szerint, naponta többször is,
– a járda és az úttest között lévő vízelvezető árkot állandóan tisztítani, gaztól mentesíteni.
Gondozatlan járda és útterület tisztán tartását, a hótól és
jégtől való tisztítását a polgármesteri hivatal az ingatlan
tulajdonosának költségére elrendelheti – a kifizetett munkadíj adók módjára behajtható.
Apátfalva Község Önkormányzata a lakosok kérésnek megfelelően tervezi a rendelet módosítását, melyről tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot.

A TESZTÜZEM FÁZISÁBA ÉRT
AZ IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROJEKT
MAKÓ ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
(KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025) TECHNOLÓGIAI RENDSZERE ELKÉSZÜLT,
így kezdetét vette a tesztüzem, amely várhatóan egy hónapot vesz igénybe.
Ebben az időszakban folyamatos vízmintavétel történik,
amennyiben tíz egymást követő napon negatív a mintavétel eredménye, sikeresnek nyilvánított a tesztüzem. A folyamatot a
Csongrád Megyei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felügyeli. A sikeres tesztüzemet követően hálózatra bocsátják a
tisztított vizet. Az ivóvíz szolgáltatásban az átállási folyamat nem okoz problémát.
A projekt célja az egészségre ártalmas anyagok kiszűrése az ivóvízből, amely elsősorban összetett technológiai fejlesztések révén valósul meg. A program lezárását követően Makón és térségében megvalósul az Európai Unió által elvárt, a meghatározott
határértékeknek megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása. A projekt a térség mind a tizenhét települését érinti.

2015. szeptember

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

5

TÉNYEK A SZIGETHÁZRÓL
Az elmúlt napokban furcsa hírek keltek szárnyra a Szigetházzal kapcsolatban, ezért a rosszindulatú pletykák megszüntetésére Apátfalva Község Önkormányzata szeretne néhány tényt megismertetni a lakosokkal.
A Szigetház (volt pártház a Hunyadi utca és a Rákóczi utca sarkán) Apátfalva Község tulajdona, melynek hosszú évek óta a Pátfalváért
Egyesület a használója, 1.000 Ft + 270 Ft ÁFA éves bérleti díj ellenében.
Apátfalva Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2013. (XII. 17.) számú határozatával támogatta, hogy a Pátfalváért Egyesület pályázatot nyújtson be a Szigetház felújítására, valamint ingó vagyon beszerzésére.
A pályázat nyert, több mint 34 millió forintot, utófinanszírozási formában. A pályázat megvalósulásához a Pátfalváért Egyesületnek
hitelt kellett felvennie, melyhez a Szigetház épülete biztosított jelzálogjogot.
A Szigetház a pályázat eredményeként megújult, valamint új eszközök is beszerzésre kerültek, de sajnos számos újabb és újabb anyagi
teher jelentkezett az önkormányzat felé menet közben és utólag is, köszönhetően az Egyesület pénzügyi tervezésének.
Mivel az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan áll jelzálogfedezet alatt, így Apátfalva Község Önkormányzatának fokozottan
érdeke a projekt megvalósulása, hogy el ne veszítse az épületet. Ezért jelentős anyagi támogatást kényszerült nyújtani a Pátfalváért
Egyesület részére, az alábbi összegekben:
• Pályázati támogatás (felújítási tervek)
270.000 Ft
• Kamattámogatás
89.280 Ft
• Visszatérítendő támogatás
6.473.708 Ft
• Kamat
173.115 Ft
• Kamatmentes kölcsön
400.000 Ft
• Kamat
210.780 Ft
• Folyószámlahitel kamat
139.264 Ft
• Hitelkamat
68.983 Ft
Összesen 7.925.130 Ft, melyből a visszatérítendő támogatást az Önkormányzat visszakapta.
Azonban a kifizetett összegek mellett újabb költséggel jelentkezett a Pátfalváért Egyesület: további 1.091.425 forintra lenne szükség,
a Szigetház tehermentesítésére.
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete azt a döntést hozta, hogy az újabb felmerült költséget már csak akkor finanszírozza, ha az Egyesület a pályázatot átadja az önkormányzatnak, és ehhez a hatóság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) az engedélyét adja. A Pátfalváért Egyesület ezt elfogadta, jelenleg még az Egyesület üzemelteti és használja a Szigetházat, a
hivatalos átadásig.
Az önkormányzat szeretné, ha ez az ingatlana minden apátfalvi részére elérhető lenne. Célja, hogy minél szélesebb körben, minél több
civil csoport által jól kihasznált legyen. Tehát nem egyetlen csoport, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat használatában lenne, mint
amire a rossz nyelvek utaltak!
Fontos még arról is tájékoztatni a lakosokat, hogy mi lesz a sorsa a Szigetházban lévő néprajzi gyűjteménynek, melynek értéke az
apátfalvi kultúra szempontjából felbecsülhetetlen.
Az évek alatt összegyűlt tárgyak eredete és tulajdonviszonyai nem tisztázottak, sajnos nem derül ki bizonyíthatóan, hogy az adományozók Apátfalvát jelölték meg tulajdonosnak. Ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy megfelelő módon megvédje és
gondoskodjon kulturális örökségünk emlékeiről. Csak remélni tudjuk, hogy a Pátfalváért Egyesület méltóképpen megőrzi, és egyben
tartja a gyűjteményt az útókor számára!
Apátfalva Község
Önkormányzata

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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M. Legrand: Az idősek tisztelete
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

Az Idősek Világnapja (október 1.) alkalmából Apátfalva
Község Önkormányzata nevében e kedves verssel szeretném köszönteni idősebb és idősödő lakosainkat.
Nagyon jó egészséget, és boldog nyugdíjas napokat
kívánunk!


Szekeres Ferenc polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
AZ APÁTFALVI BÚZAKALÁSZ KFT.
FÖLDTULAJDONOSAINAK!
A Földtulajdonosok Találkozójára a rendkívüli hőség miatt ezen
a nyáron nem tudtunk ideális
időpontot kijelölni, így arra az
elhatározásra jutottunk, hogy az
eddig már szokásos Mikulás nap
tájékán fogjuk megrendezni a
Találkozónkat.
A búza árszínvonala, a kukoricák állapota és az őszi munkák biztonságos elvégzése sem tette lehetővé a földhaszonbérleti díjakra szóló általános előlegek kifizetését, de azoknak a Földtulajdonosnak,
akik jelezték felénk, akár az egész évre
esedékes földhaszonbérleti díj azonnali
kifizetését is lehetővé tettük.
Ezekkel a lelhetőségekkel továbbra is élhetnek a Tisztelt Földtulajdonosaink.
Viszont sajnálattal vettük tudomásul azt,
hogy néhány Földtulajdonosunk 40 ezer
forintos aranykoronánkénti áron, nem a
társaságunk érdekeltségi körébe tartozó magánszemélyek felé értékesítette a
földtulajdonát, holott a tagjaink 50 ezer
forintos aranykoronánkénti vételárat

kínálnak a társaság által haszonbérbe
vett földekért.
Azok a Földtulajdonosok, akik előlegre
tartanak igényt, vagy értékesíteni kívánják a társaságunk által használt földterületüket, szíveskedjenek jelezni: munkaidőben a (06-20) 986-3646-os telefonszámon, Dömötör Béláné cégvezetőnek.
A Találkozó időpontjáig, előzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Földtulajdonosokat,
hogy a napokban indul a csemegekukorica betakarítás, majd a napraforgó,
a cukorrépa és a kukorica betakarítása
következik. Ezek a munkák igen nagy
odafigyelést igényelnek a szakvezetés és
vállalkozóink részéről, hiszen ezeknek
a munkáknak nagy részét azonos időben kell elvégezni és az időjárás ezeket
a feladatokat, az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, igen sok esetben képes
megnehezíteni, de az érintettek minden
eshetőségre kellően felkészültek. Reméljük, hogy a betervezett hozamokat
sikerül elérnünk az őszi betakarítású
növények esetében is, hasonlóan a már

betakarított búza, repce és zöldborsó
növények hozamához.
A földhasználati megállapodások elkészítésének és az osztatlan közös földtulajdonokra vonatkozó eljárásoknak az
ügyintézése folyik jelenleg, ami sajnos
nagyon sok adminisztrációs feladatot
jelent a társaság és a Földtulajdonosok
számára is.
Kérjük a Tisztelt Földtulajdonosaink
szíves türelmét és közreműködését
ezeknek a feladatoknak a teljesítése érdekében. Amennyiben a levélben megküldött anyaggal kapcsolatban további
információra van szüksége a Tisztelt
földtulajdonosainknak, úgy szíveskedjenek társaságunk földügyi előadóját, Majoros Józsefnét munkaidőben, személyesen, vagy telefonon, a (62) 260-019-es
telefonszámon felkeresni.
Apátfalva, 2015. szeptember 3.
Dömötör Béláné cégvezető
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BÚCSÚZÓ
Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek, őrzik nem szavak.
(Végh György)
40 évi tanítás után nyugdíjba vonult Tisza Jánosné és Pintérné
Juhász Mária tanító, az Apátfalvi
Dózsa György Általános Iskola két
pedagógusa.

is, akinek gondolkodását, a tanuláshoz,
… az idő lejárt,
az élethez való viszonyát mi, öregebbek,
s a katedra üresen áll,
már nehezen tudjuk tolerálni. Elgondolhol oly sok évet szolgáltál
kodtatok-e azon, hány füzetet javítottaa tudomány oltárán.
tok ki negyven éven át? Hány tantestületi
Megélve borút és derűt,
Kedves Babi és Icuka! Köszönjük azt, hogy értekezleten vettetek részt? Hány kolléga
ma pihenni tér a toll s a könyv,
nemcsak a gyerekeket, hanem minket is, ment nyugdíjba azóta, mióta itt dolgozs életed nagy játszmája véget ér,
kollégáidat, tanítottál, neveltél annyi éven tatok? Hány letörölt könnyet, hány mohogy átvegye helyét a békés pihenés.
át. Köszönjük az itt élő, a településünkre solygó, örömteli gyermekarcot jegyez a
Bár, pityereg biztos a lelked,
visszatérő felnőtteket, akik tanítványaitok negyven év statisztikája? Bizony nagy
és eleven seb a szíved,
voltak egykoron. Legfőképpen azt köszön- számok! Negyven évnyitó, negyven évkívánom, hogy további léted,
jük, hogy iskolánk történetében követen- záró, negyven ballagás! Kb. 7400 tanítási
kapjon értelmet bőven,
dő értéket alkottatok pedagógiai munkás- nap, kb. 37 000 tanítási óra.
hogy arcodon minden percben,
ságotok során.
csak mosoly legyen.
A ti feladatotok a tanítás volt! Mérhe- Drága Icuka és Babi! Nyugdíjba vonulátetlen türelemmel, mosolyogva, sokszor sotok alkalmából szeretettel köszöntünk. Az Apátfalvi Dózsa György Általános Isöniróniával fűszerezve mondandótokat, Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy kola nevelőtestülete és minden dolgozója
méltatlankodtatok, hogy megváltozott a mindig számíthattunk Rátok. További jó nevében:
világ! Megváltozott vele együtt a gyermek egészséget kívánunk!
Balázs Katalin Judit mb. igazgató

AZ ORFŰI KIRÁNDULÁS

Iskolánk tanulói augusztus 28 és szeptember 1. között ötnapos kiránduláson vettek
részt Orfűn. A kirándulás a gyerekeknek
ingyenes volt, mert annak költségeit pályázati forrásból fedeztük. A pályázatot a
KLIK Makói Tankerülete írta. Ennek keretében iskolai rendezvények finanszírozása,
és egy mátrai kirándulás lebonyolítása
szerepelt még. Az orfűi kirándulásról a
gyerekek rövid beszámolóját adjuk közre.
Reggel 8-kor elindultunk a faluház elől.

este fáradtan tértünk haza.
Pécsen is voltunk és megnéztük a törtéMár nagyon vártuk, hogy milyen lesz a nelmi várost. Ezeken kívül még jártunk
kirándulás. Mikor odaértünk, elmentünk az Abaligeti cseppkő barlangban, ahol sok
megnézni a malomházat, ahol kézműves nevezetes dolgot láttunk. Voltunk még
foglalkozásokon vettünk részt. 8–10 ágyas sárkányhajózni is, ahol együttműködve
szobákban aludtunk és vendéglátóink na- kellett eveznünk , ami nagyon mókás volt.
gyon kedvesek voltak velünk.
A Mecsek házánál pedig érdekes erdei isA 2. napon elmentünk a Mecsextrém kolai programokon vettünk részt, többek
parkba, ahol nagyon jól éreztük magun- között megtanultuk a GPS használatát. Az
kat, sokat boboztunk és szórakoztunk a 5. napon kora délután értünk haza, így azkalandparkban. A 3. napon éjszakai túrán tán sok élménnyel gazdagodva kezdhetjük
vettük részt, ami majdnem éjfélig tartott, az új tanévet.
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TANÉVKEZDÉS ÉRETTSÉGIZETTEKNEK

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Szegedi SZEFO Zrt., mint munkáltató, egyben, mint akkreditált OKJ-s
szakmunkás képző intézmény
állásajánlatot hirdet pályakezdő érettségizetteknek

VARRÓ MUNKAKÖRBEN

munkaviszony keretében való szakképesítés megszerzésére
és

TARTÓS FOGLALKOZTATÁSRA.
Feltétel: középfokú iskolai végzettség

Bérezés: 1. A 264 órás képzési időszakban időbér; br. 150.000 Ft/hó,
2.	Eredményes szakmunkás vizsga megszerzésekor – három éves határozott idejű munkaviszony létesítésének feltételében – egyszeri nettó
100.000 Ft támogatás,
3. Az eredményes képzést követő varrodai szalagmunkás munkakörben:
a)	a szakmai norma szerinti teljesítmény mérték 100%-ig: bruttó
775 Ft/óra
b)	a szakmai norma szerinti teljesítmény mérték 101%-ban, illetve
feletti teljesítése esetén bruttó 863 Ft/óra
A képzés, illetve munkavégzés helye, létszáma:
Szeged, Tavasz u. 2.: 25 fő
Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27.: 25 fő
Apátfalva, Templom u. 67. (Makói jelentkezőket is várva): 25 fő
A képzés indításának, illetve a munkaviszony létesítésének kezdő napja:
2015. szeptember 28. (hétfő)
JELENTKEZZ MOST!
JELENTKEZÉS:
a) írásban: titkárság@szefo.hu
b) személyesen: 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Humánerőforrás és Szervezetfejlesztési
Igazgatóság
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„ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ”
Rómában jártunk a Szentatyánál

értünk, hogy utunkat békében, és biztonságban végigjárhassuk.

2015-ben is megrendezésre került a XI. római Ministráns Zarándoklat, melynek mi
is a részesei lehettünk. Utunk a Vatikánba vezetett, ahol Ferenc pápa köszöntött,
és áldott meg bennünket, és még 9000
ministránst.
Olaszország fővárosát ellepték azok a
fiatalok, akik hozzánk hasonlóan szintén
kendőt viseltek, de minden nemzet más–
más színűt.
Egy hetünk volt rá, hogy felfedezzük Róma szépségeit: a Colosseumot, a Trevi–
kutat, a Spanyol lépcsőt, és még sok mást.
Sokakkal ellentétben, abban a kivételes
esetben részesültünk, hogy repülőgéppel
utazhattunk.
Köszönetet mondunk a Szeged–Csanádi
Egyházmegyének, Dr. Kiss–Rigó László
püspök úrnak, az apátfalvi Római Katolikus Egyházközségnek, Jánosi Szabolcs plébános úrnak, és azoknak akik imádkoztak

Antal Eszter

Gondolatjel!
Nem engedi el többé a kezed a hangszerek
királya ! A zene világa olyan kincs, amely
az örömérzés, a nyugalom, a gondolkodás,
a tiszta harmonikus élet ingerkeltése, bölcsője, melegágya.
KEDVES ANGÉLA !
Édesanyád könnyező szavai mutatják,
hogy már 6 éves korodban evés közben
a billentyűket kerested az asztalon. Nem
sok év múlva Fazekas tanár úr kérte szüleidet, vigyenek zeneiskolába, mert felülmúltad tanár bácsit. A Makói Bartók Béla zeneiskolába Oláh Piroska néni keze
alatt nőttél naggyá. Csikota József magán
zeneiskola igazgató úr iskolájában készítettek fel a zenei pályára. Általános iskolás korodban már a Szegedi Konzervatórium hallgatója voltál Lucz Ilona tanárnő
tanítványaként.
Kántor lettél és hitoktató. Talán a világ
legszebb hivatása. Isten hangjait zenébe
foglalva és gyermekeket az Úr igéjével

tanítani, életre nevelni. Van-e ennél boldogabb lélektan? Amikor odaültél a Szegedi Rókusi Templom orgonájához és
megszólaltattad a sípokat, életet leheltél
az egész templom belsejébe. Ezzel ajándékoztad meg a világot és drága szüleidet,
családodat.
Az élet értéke a család, szülők, gyermekek.
Nagy fájdalom, amikor gyermek veszíti el
édesapját. Te ezt átélted, Drága Angéla.
De mekkora fájdalom, mikor egy nagymama veszíti el gyermekét és pici mosolygós, 11 hónapos fiúgyermek az édesanyját.
Itt hagytál bennünket, ki–ki ittmarad a
maga hangszerével.
De mi úgy döntöttünk, nem hagyunk benneteket magatokra, mert a zenész az olyan
ember, hogy örömbe, fájdalomba eggyé
válik.
Ezúton tudatjuk veled, hogy 2015. október 17-én 15.30-kor az Apátfalvi Római
Katolikus Templomban emlékezünk RÁD

és családodra, barátaimmal és barátaiddal
egy jótékonysági emlékkoncerttel.
A Jó Isten áldjon és a „király” vigyázzon
Rád !”
Veréb József
Mindenkit várunk szeretettel 2015. október 17.-én 1530 órakor az Apátfalvi Római
Katolikus Templomba Pintér Angéla tiszteletére és családja segítésére rendezendő
jótékonysági hangversenyre, ezt követendő szentmisére.
Apátfalvi Szent Mihály Plébánia
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Az újjáalakult ifjúsági csapatunk, mely a tavalyi bronzérmes U17-es csapatra épül! A képről hiányoznak páran.

APÁTFALVA SC
2015/16-os szezon

Csapataink számára elkezdődött a
2015/16-os szezon. Egyesületünk
lassan, de biztosan, szépen növekszik, építkezik. Szerencsére évről
évre, egyre nagyobb létszámmal
dolgozhatunk.
Az idei szezonra 125 versenyengedélyt váltottunk ki, ami azt jelenti, hogy hétről hétre egyre többen rúgják a labdát az apátfalvi sporttelepen. Az idei szezonban új korosztályként jelennek meg az U14-es, és az
U19-es ifjúsági csapataink. Számukra az
első év az ismerkedéssel, a tisztes helytállással történik, nem pedig az eredmények
hajszolásával.
Az Apátfalva SC így Apátfalva egyik legnagyobb civil szervezetévé nőtte ki magát, a focipálya pedig jóformán a fiatalok
egyetlen kulturált szórakozó helye, olyan
lehetőség, mely helyet teremt az egészséges életmódra. Szerencsére ezt egyre több
apátfalvi fiatal kezdi belátni, egyre többen

elszakadnak a számítógéptől, a káros szenvedélyektől és csatlakoznak egyesületünkhöz. Elsődleges célunk így nem a versenyszerű sport, nem az eredmények felmutatása, hanem a nagybetűs NEVELÉS, és ha
mellé, ez eredménnyel is párosul, akkor az
külön öröm, szülőnek, gyereknek, edzőknek, vezetőknek és a családtagoknak.
Szakmai munkánk elismertségét az is jelzi, hogy a rengeteg apátfalvi fiatal mellett
egyre többen jelentkeznek a korosztályokban magyarcsanádi, makói és csanádpalotai gyerekek is.
Az idei szezonban így szerepeltetünk
U7-es óvodás korosztályt, U9–U11–U13–
U14 és U19-es ifjúsági korosztályokat a
felnőtt csapat mellett. Összesen közel 130
sportolót! A korosztályokba továbbra is
folyamatosan várjuk a jelentkezőket, a focizni szerető fiatalokat! Az alacsonyabb
korosztályok U7-től U13-ig a Bozsik
programban szerepelnek, míg az U14-es

csapat a megyei első osztályban méretteti meg magát. Az ifjúsági csapatunk a felnőtt mérkőzések előtt játssza megyei másodosztályú mérkőzéseit. A csapat edzője
Karsai Gábor. A társaság célja hogy olyan
közösséget teremtsen a tízes évek végén
járó fiataloknak, akik szívesen járnak
edzésre iskola, munka után, hogy baráti
kapcsolatok alakuljanak ki, és egy jó, szerethető közösséget formáljanak. A bajnokságban pedig egyértelműen a tisztes helytállás a kitűzött cél, ugyanis a most alakult,
a korosztályban igen fiatal csapat erős mezőnybe került.
A szakmai munkát továbbra is Majó Ádám
irányítja, aki az utánpótlás edzések koordinálása mellett ellátja az egyesületben rá
eső feladatokat, és továbbra is edzi a felnőtt csapatot, ahol nagy játékos mozgás
volt megfigyelhető, de szerencsére több
az érkező, mint a távozó labdarúgó. Majó Ádám: „Megpróbáltuk hazahozni a
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környéken futballozó apátfalvi tehetségeket. Van, akit sikerült leigazolni, van, akit
nem. Reméljük, hogy az új érkezők erősítést
fognak jelenteni egyesületünk számára, és
szeretnénk stabilizálni a helyünket a középmezőnyben, a 6–8. helyek valamelyikén.
Titkoltan szeretnénk odaérni a dobogó valamelyik fokára, de ahhoz edzeni is kellene,
azt pedig nem nagyon szeret a társaság, így
a realitások terén maradva a középmezőnybe szeretnénk végezni!”

Gábor, Horváth Gábor, Trényi Tamás,
Tóth Ádám, Sóki András Vine, Pécsi Mihály, Lovászi Szabolcs.
Középpályások: Halász Mátyás, Ács Norbert, Ifj. Rakity György, Gruber Máté,
Ocskó Noel, Varga Róbert, Gyuris István,
Lakatos Krisztián, Nagy Henrik, Abonyi
László, Imre Christopher.
Támadók: Szabó Norbert, Rékasi József,
Langó Nándor, Bacsa Márió, Veréb Áron.
Legnagyobb támogatónk továbbra is a helyi önkormányzat, amit külön köszönünk,
A felnőtt csapat kerete:
ugyanis nélkülük nehezen érnénk el haKapusok: Köteles Attila, id. Rakity György, sonló sikereket. Reméljük, hogy a sportBáló Bence
csarnok megépülésével még jobban fellenVédők: Sarnyai Tamás, Bornemissza dülhet a kulturális és sportélet Apátfalván,

11
és bízunk abban, hogy egyesületünk számára is nagy lökést adhat az új létesítmény,
amit már nagyon várnak sportolóink. Reméljük, hogy a jövőben felbukkannak a
csapat mellett segíteni akaró futballszerető szponzorok is, ugyanis mind az utánpótlásnak, mind pedig a felnőtt csapatnak
nagy szüksége lenne a helyi labdarúgást
támogatókra!
A továbbiakban is várjuk a futballozni szerető fiatal játékosok jelentkezését a korosztályokba! Jelentkezni Majó Ádámnál a
(70) 603-3854-es telefonszámon lehet!
Majó Ádám

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBE
A SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL
2015. augusztus 15-én szombaton
8–17 óráig az Egészségházban és az
előtte lévő szűrőbuszban szűrővizsgálatok voltak. A Vasútegészségügyi
Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségügyi Központ szegedi orvosai és szakasszisztensei végezték a vizsgálatokat Európai Uniós pályázat keretében.
Minden szakember nagyon kedves,
türelmes, alapos munkát végzett.
Nagy előkészületet és szervezést igényelt, mire minden összeállt. Közmunkások segítettek a sátrak felállításában, a szűrő gépek ki és bepakolásában, valamint az egészségház teljes
átrendezésében.
Kortól függetlenül bárki részt vehetett
a vizsgálatokon. A lakosságot az előző újságban tájékoztattam a szűrések
lehetőségéről.
Az anamnézis felvétele után szűrések
között szerepelt test paraméterek és
vérnyomás mérése, testzsír mérés, BMI
(testtömegindex) meghatározás, ujjbegyből vércukor koleszterin és húgysav szűrés. A szűrőbuszban hasi szervek,
máj, epehólyag, epe utak, lép, hasnyálmirigy, vesék, bélrendszer, kismedencei

szervek, nyaki lágyrész (nyirokcsomók),
pajzsmirigy, nyálmirigyek, nyaki erek
ultrahang vizsgálatát végeztek. Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus hallásélesség vizsgálatot halláscsökkenés mérést és hallójárat vizsgálatot
végzett. Szemész szakorvos szemfenék
vizsgálatot, a szem belnyomásának
mérését végezte érintés nélküli szemnyomásmérő tonométer segítségével
és látásélességet vizsgált. Csontsűrűség
mérés volt alkar-dexa mérő műszerrel.
Dietetikus táplálkozási tanácsot adott,
étrendet állított össze. Lehetőség volt a
régi vércukormérő készülék ingyenes
kicserélésére, amit egy orvosi műszereket gyártó cég támogatott. Gyógytornász minden pácienssel egyéni gyógytornát végzett annak megfelelően kinek
milyen mozgásszervi panaszai voltak.
Kezdetben mindenki nehezen szánta rá
magát a gyógytornára, de aztán jóleső
érzéssel távozott az óvodástól a 77 éves
néniig mindenki. Otthonra is javasolta
a gyógytornász a gyakorlatok rendszeres folytatását. Folyamatosan filmvetítés
volt egészséges életmód témakörben.
EKG-t készítettek, perifériás ereket

vizsgálnak Doppler készülékkel, mérték a vér oxigén telítettségét (szaturáció), légzési levegő mennyiségét
Spirométerrel.
A szűrésekre nagyon nagy volt az érdeklődés, így a várakozási idő is kissé
megnyúlt. Minden jelentkező szinte az
összes vizsgálaton részt . Ezzel a komplex szűréssel olyan lehetőséget biztosítottunk a lakosoknak, hogy 4–5 nap kellett volna szakrendelésre járniuk több
hónapos előjegyzés után ahhoz, hogy
mindezt megvalósítsák.
A vizsgálatok végén minden páciens leleteit belgyógyász szakorvos átnézte és
a további teendőkről tájékoztatást adott.
Több olyan kóros elváltozás került kiszűrésre, ami további vizsgálatot, kezelést, illetve műtétet igényel.
Mindezzel hozzájárultunk az egészség
megőrzéséhez, a betegségek korai kiszűréséhez és gyógyításához, valamint az
életminőség javításához.
Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő
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MÁSODIK ESÉLY
Az új lehetőség egyik legfőbb előnye, hogy az adós és a hitelezők
kölcsönös megállapodásán alapul, s ezzel második esélyt ad
mindkét félnek arra, hogy a lehető legkisebb veszteséggel zárják az ügyletet. Egyúttal a családoknak arra, hogy kikerüljenek az
adósságcsapdából és elkerüljék a
kényszerintézkedéseket.
Szinte minden területen a takarítással kellett kezdenie a jelenlegi kabinetnek, miután átvette az ország irányítását nyolcévi
szocialista–liberális kormányzás után.
Gazdasági teljesítményünk lejtmenetben,
az állam a csőd szélén, az állampolgárok
pedig nyakig eladósodva. Mindez főként
azért alakulhatott így, mert a szocialisták
azzal leplezték tehetségtelenségüket, hogy
mind nagyobb hitelekkel tartották életben
a gazdaságot, a polgárokat pedig – miután ténykedésük eredményeként a jegybanki alapkamat az egekbe emelkedett – a
devizahitelek felvételére biztatták, vagy
legalábbis nem akadályozták meg e folyamatot. A látszatnövekedés, s a bőség látszata ugyanis – épkézláb gazdaságpolitika
hiányában – csak így volt fenntartható.
Ebben az állapotban érte utol hazánkat a
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság.
S miután országunkat a magukat a mai napig megkérdőjelezhetetlennek tartó baloldali politikusok a legsérülékenyebb államok közé züllesztették, egy pillanat alatt
csőd szélére került az állam, s ezzel együtt
– a forint jelentős gyengülése miatt – a devizában eladósodott polgárok is.

Mindezt azért kellett előrebocsátani,
mert így érthető meg, mi mindent kellett rendbe hozni a devizahitelesek megmentésével egy időben. Amikor tehát
nyilvánvalóvá vált, hogy a bajba jutott
devizahitelesek problémáját a piac nem
fogja tudni megoldani, a kormány különböző módszerekkel igyekezett védeni az adósságcsapdába került polgárokat.
A családok megmentését a jogszabályok
maximális betartásával kellett és sikerült
elérni, s ez valóban sok időt vett igénybe,
ám mindez támadhatatlan megoldásokat
is eredményezett. A több százezer család
lélegzethez jutását segítő mentő lépések
azonban így sem tudtak mindenkin segíteni. Becslések szerint még így is maradt több tízezer család, amely komoly
gondokkal küzd, s nem tudja hiteleit
visszafizetni.
Őket hivatott segíteni a Keresztény
demokrata Néppárt által előkészített törvény, amely szeptember elsején lépett
hatályba.
A családi csődvédelem lényege, hogy a
bajba jutott család gondnokot kap, aki
segít beosztani az adós havi bevételeit.
Olyanok juthatnak ilyen formában segítséghez, akikről egy átvilágítás során
kiderül, hogy nem tudják megfelelően
beosztani jövedelmüket, vagy nem hajlandók megválni olyan vagyontárgyaiktól, amelyekkel pedig pénzhez jutnának.
Az eljárásban csak önkéntesen lehet részt
venni, s közös megegyezésre kell jutni a
hitelezőkkel a törlesztésről, aminek betartásában a csődbiztos segít majd az

ötéves időszakban.
A törvény több etapban lép életbe; első
körben a devizában eladósodott lakáshitelesek kérhetnek így segítséget; azok, akiknek a lakása már veszélyben van, vagyis
a banki elszámolás lezárásával a végrehajtás fenyegetné őket. Fontos, hogy a kilakoltatástól már nem kell tartania annak,
aki kéri a csődvédelmet. Magáncsődöt
az jelenthet be, akinek a tartozása meghaladja a kétmillió forintot, de nem több
hatvanmilliónál. A magáncsőd időszaka
alatt az adós kevesebbet törleszthet, mint
amennyit egyébként kellene, a csődvédelem lejártakor pedig elengedhetik a megmaradt tartozását vagy annak egy részét.
A bankok jelzései alapján alapesetben a
jelzáloggal terhelt ingatlan értékét meghaladó tartozást engedhetik el, de a jóváírás, az ötéves csődvédelmi eljárás végén
akár a fennmaradt tartozás kilencven százalékát is érintheti. Az országot és polgárait egyaránt csőd szélére taszító Magyar
Szocialista Párt országgyűlési képviselője,
Burány Sándor szerint az intézkedés „a
családokat kiszolgáltatott helyzetbe hozza”.
Ezzel szemben az új lehetőség egyik legfőbb előnye, hogy az adós és a hitelezők
kölcsönös megállapodásán alapul, s ezzel
második esélyt ad mindkét félnek arra,
hogy a lehető legkisebb veszteséggel zárják az ügyletet. Egyúttal a családoknak
arra, hogy kikerüljenek az adósságcsapdából és elkerüljék a kényszerintézkedéseket.
Dénes Zoltán
(magyaridok.hu)

TÖBB EZREN JELENTKEZTEK CSOK-ÉRT
Hatalmas az érdeklődés a július 1-jén bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény, azaz a CSOK iránt. Már több
mint negyvenezer érdeklődő jelentkezett és több ezer igényt nyújtottak be.
Az otthonteremtési kedvezmény elsősorban a hátrányos helyzetű településeken

biztosítja a fiatalok számára a lakáshoz
jutás lehetőségét azzal, hogy használt lakásra is lehet igényelni minimum ötszázezer, maximum három és fél, négymillió
forint összegű támogatást. Ez egy kisebb
településen alkalmas arra, hogy a fiatalok
használt családi házat vásároljanak vagy

a meglévő otthonukat felújítsák – emelte
ki Lázár János. Az országgyűlési képviselő
hozzátette: amennyiben az erre fordítandó
összeg a következő hetekben vagy hónapokban elfogy, a kormány a keretet felülről megnyitja, tehát újabb források állnak
a családok a rendelkezésére.
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CSIBÉSZ-EK APÁTFALVÁN
A Nemzeti Művelődési Intézet Ifjúsági Klub Generáló programján
keresztül lehetőség adódott két
település ifjúságát képviselő társulat megismerkedésére.
2015. augusztus 26-án az Apátfalvi Ifjúsági Klub és a CSIBÉSZ Csanádpalotai
Ifjúságért Közhasznú Egyesület találkozott egy gyűlés erejéig az apátfalvi Faluházban. A találkozó célja többek között
az volt, hogy a tagok megismerkedjenek
egymással, kapcsolatot építsenek és megosszák egymással tapasztalataikat. A
délutáni program azzal kezdődött, hogy
a CSIBÉSZ Egyesület illetve az Apátfalvi
Ifjúsági Klub egyaránt ismertette megalakulásukat, működésüket, céljaikat
és az eddigi tevékenységüket. Mindkét
társaság fő célja, az hogy új és színes
programokat teremtsen a helyi ifjúság
számára ösztönözve ezzel őket a helyben maradásra, és a hasznos időtöltésre.

Mindezek mellett lehetőséget nyújtanak arra, hogy bármilyen helyi rendezvényen részt vegyenek, ezzel fontos
szerepet vállalva a település közösségi
életében. Ezt követően egy kötetlen és
jó hangulatú beszélgetés formájában

folytatódott az ismerkedés. Az összejövetel eredményesnek bizonyult, hiszen
mindkét fél nyitott volt arra, hogy a továbbiakban tartsák a kapcsolatot egymással, lehetőség szerint együtt működjenek, és segítsék egymás munkáját.

A SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
 A királyhegyesi Szent Kereszt templom
búcsúünnepére szeptember 13-án, vasárnap délelőtt 9.30-kor kerül sor. Az ünnepi szentmisére autóbusz indul a templom
elől aznap reggel 8.30-kor. Feliratkozni a
Plébánián lehet szeptember 11-ig 500 forint befizetése mellett.
 A magyarcsanádi Szent Gellért templom búcsúünnepére szeptember 20-án,
vasárnap délelőtt 9.30-kor kerül sor.
 Az őscsanádi Szent Gellért búcsúra szeptember 24-én, csütörtökön kerül sor. Autóbusz indul a templom elől

aznap 8 órakor. Feliratkozni a Plébánián 15.30-kor a templom elől. Felíratkozni a
lehet szeptember 20-ig 1000 forint befi- Plébánián lehet szeptember 10-ig.
zetése mellett.
 Az apátfalvi Szent Mihály templom
 A Szeged–Csanádi Egyházmegye szep- búcsúünnepére szeptember 26-án, szomtember 24-én ünnepli fennállásának 85. év- baton délelőtt 9.30-kor kerül sor. Az ünfordulóját, egyben a Dóm búcsúját. Ekkor nepi szentmise után megtartjuk a hagyokerül sor a felújított Dóm átadó ünnepségé- mányos körmenetet a Nepomuki Szent
re is. Az ünnepi szentmise szeptember 24- János szobornál.
én, csütörtökön 18 órakor kezdődik a Dóm
téren, amelyen jelen lesz Velence érseke, a  A terménybetakarítási hálaadó szentkörnyék püspökei és papjai, Magyarország misére október 4-én, vasárnap délelőtt 9.30miniszterelnöke és több ezer hívő. Erre az kor kerül sor a Langó Kápolnánál. Eső eseeseményre autóbusz indul aznap délután tén az apátfalvi templomban tartjuk meg.

2015. szeptember

apróhirdetések

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési

Bontott parasztcserép és piros kúpcserép eladó.
Érdeklődni: Apátfalva, Petőfi u. 31.
Telefon: (06-20) 426-7220
ELADÓ!
Apátfalva, Pacsirta u. 9. szám alatti 1,5 szobás konvektoros, bútorozott ingatlan teljes berendezéssel
1 400 000 Ft-ért azonnali beköltözéssel eladó.
Érdeklődni: Kovács László
Telefon: (06-30) 239-9007
Zitai fekete mag és 200 literes hűtő
eladó.
Telefon: (06-30) 591-2739

Tanfolyam!
2015. őszén ismét
számítógépes tanfolyamot
szeretnénk indítani kezdő és haladó
csoportban.
További információ, jelentkezés
a Faluházban.
Tanfolyamvezető: Szirovicza Péter

gyászjelentés

szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása,
– Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is
– Kegyeleti tárgyak értékesítése
– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, óldeszka
• Kertiszerszámok

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

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

KEDVES SZÜLŐK!
Értesítjük Önöket, hogy
2015. szeptember 1-jétől
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde
napi nyitva tartása megváltozott:
Munkanapokon: 6:00–17:00.
Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva.
Tisztelettel:
Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet intézményvezető

FELHÍVÁS!

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk

A Román Nemzetiségi Önkormányzat
alapfokú román nyelvtanfolyamot és
román néptánc oktatást indítana megfelelő létszám esetén.

BÁN JÓZSEFNÉ
KEREKES ILONA

Várom jelentkezésüket a
(0620) 572-54-22-es telefonszámon!

Búcsúztatásán megjelentek,
virágokkal, vigasztaló szavakkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Részletek a későbbiekben.

Gyászoló család

Köszönettel:
Duma Árpád, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
VARGA ISTVÁNNÉ ERZSIKE NÉNI

Unokái körében.

2015. augusztus 25-én ünnepelte 90. születésnapját Varga Istvánné Búvár Erzsébet,
aki 1925. augusztus 25-én született Magyarcsanádon. E jeles alkalomból látogatott el hozzá Szekeres Ferenc polgármester
és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester. Születésnapjára az önkormányzattól egy ajándékkosarat, egy rózsacsokrot

van. Lánya és unokája mindennap ellátogatnak hozzá, Norbert unokája hetente elés köszöntőlevelet kapott, illetve átadták kíséri a temetőbe. Fia Németországban él
neki Orbán Viktor miniszterelnök üdvöz- családjával. Sándor, az idősebb unokája
lő levelét.
nem csak nagymamáját, de MagyarorszáErzsi néni 1987 óta özvegy, férjével egy fa- got és kultúráját is nagyon szereti.
lusi bálon ismerkedett meg. Ő volt az első és Erzsi néni sokat imádkozik, régen minden
egyetlen szerelme, akivel együtt költöztek héten járt a templomba, azonban mostaApátfalvára. Két gyermeke – egy lánya és nában a plébános jár ki hozzá. Szeret olegy fia –, három unokája és két dédunokája vasni, főleg az újságot és az imakönyveket.
Régen szinte minden nap sütött–főzött,
mára inkább csak elfogyasztja azokat,
amelyeket lánya készít neki.
A hosszú élet titkáról úgy véli, hogy nincs
szépen a segítségüket. Valamint köszönjük igazi titok. Sokat dolgozott édesapja földa segítséget a Gondozási Központ munka- jén kislányként, 15 évig a nagylaki kentársainak az ebédeltetés lebonyolításához dergyárban, de megfordult a termelőés az önkéntes diákjainknak a gyermekek szövetkezetnél is, majd a vasúttól ment
felügyeletéhez.
nyugdíjba.
Szegedi Renáta, Szabóné Magyar Éva és Talán a család szeretet az, amely élteti
Vargáné Pintér Marianna táborvezetők a mai napig – mondta elérzékenyülve
Erzsi néni.

INDIÁN TÁBOR
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári tábort szervezett a 2015. július
27–31-ig terjedő egy hetes időtartamban.
Mindennap reggel 8-tól 16-ig tartott, a táborban 29 általános iskolás gyermek vett
részt. A tábor célja, olyan programok szervezése volt, melyek bővítették a gyerekek
indiánokról alkotott ismereteit, illetve elősegítették kreativitásuk fejlesztését is.
Az öt nap alatt a gyerekek bepillantást nyerhettek az indiánok életébe, indiánokkal
kapcsolatos meséken keresztül. Az öt nap
programja között szerepelt az egynapos kirándulás a Szegedi Vadasparkba, ahol sokféle állattal ismerkedhettek meg a gyerekek,
a bátrabbak kígyót is simogathattak. A hét
során a kézműves foglalkozásokon indián
fejdíszt, álomfogót készítettünk. Az utolsó
napon „bátorságpróbát” szerveztünk akadályversenyes formában, ami a gyerekeknek
nagyon tetszett. Itt különböző ügyességi és
logikai feladatokat kellett megoldaniuk.
Az Önkormányzat anyagi támogatásával
tudtuk ezeket a programokat biztosítani a gyermekeknek. Ezúton is köszönjük

(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján.)
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
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