APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

XI. évfolyam, 4. szám

Anyák napja
DSIDA JENŐ: HÁLAADÁS
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

2016. április
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő–testülete nevében nagyon sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Anyák napja alkalmából! Minden édesanyának kívánunk nagyon jó egészséget, sok boldogságot és örömet a
családokban, ahol szerető gondoskodásuk pótolhatatlan!
Szekeres Ferenc polgármester

MAJÁLIS 2016. MÁJUS 1.
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és Kedves Családját a 2016. május 1-i rendezvényre.
Program:
8.00
10.00
12.00
12.15

Főzőverseny kezdete
Májusfa állítása, ünnepi műsor kezdete
Főzőverseny eredményhirdetése
Jó ebédhez szól a nóta

Helyszín: Rendőrség előtti tér, rossz idő esetén Faluház
A majálisra főzőcsapatok jelentkezését várjuk. A csapatok 40
dkg húst kapnak a főzéshez csapattagonként, melyet a főzés
reggelén, a bogrács felállítás után kapnak meg. Jelentkezési
szándékukat leadhatják a Faluházban, 2016. április 23-áig!
A csapatok jelentkezését csak pontos névsorral és a nevekhez

tartozó elérhetőségekkel tudjuk elfogadni, valamint csapat
névvel!
Tájékoztatjuk a Kedves Jelentkezőket, hogy rossz idő esetén a
Faluház nagytermében tartjuk meg az ünnepi műsort, és a közös ebédet. A nagyterem befogadóképességét figyelembe véve
jelezzük, hogy eső esetén csak 250 főig tudunk helyszínt biztosítani, jelentkezési sorrendben!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2016. márci- A hivatal közreműködik az önkormányus 29-én tartotta soros ülését
zatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés
 Beszámoló hangzott el a Szociá- összehangolásában.
lis Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár
és Faluház Szociális Alapszolgáltatási  A képviselő-testület megtárgyalta a
Központ és a családi napközi 2015. évi 2016. évi Szent Anna napok programmunkájáról.
tervezetét. A részletes programokról a
A beszámoló tartalmazza a Szociális Alap- község lakói az Apátfalvi Hírmondóból
szolgáltatások – étkeztetés, házi segítség- és a községben kihelyezett plakátokról
nyújtás, nappali ellátás – munkáját, a Csa- tájékozódhatnak.
ládsegítő Szolgálat, ezen belül az ellátottak
körének demográfiai mutatóit, szociális  Elfogadásra került a személyes gonjellemzőket, a Gyermekjóléti Szolgálat-, doskodást nyújtó ellátásokról, azok igényGyermekjóléti alapellátás-, családi napkö- bevételéről, valamint a fizetendő térítési
zi feladatát.
díjakról és az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet, valamint
 A képviselő-testület munkaterve alap- módosításra került a talajterhelési díjról
ján a polgármesteri hivatal beszámolt a szóló rendelet.
2015. évi munkájáról. A polgármesteri
hivatal ellátja az önkormányzat műkö-  Meghatározásra került az óvodai bedésével, valamint a polgármester vagy íratás időpontja, amely 2016. április 20-21.
a jegyző feladata és hatáskörébe tarto- között lesz, hétköznap 08-16 óráig a Mazó ügyek döntésre való előkészítésével és ros u. óvodában.
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

FELHÍVÁS
JÁRDÁK JAVÍTÁSÁRA
A jó idő beálltával Önkormányzatunk folytatja a település járdáinak építését, a balesetveszélyes területek kijavítását.
Ezért megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy munkánkat segítsék és tegyenek
bejelentést azokra a járdarészekre, ahol esetlegesen balesetveszély áll fenn.
Bejelentésüket megtehetik telefonon a 06 62/520-040-es telefonszámon, vagy
személyesen a titkárságon Gombkötőné Turkus Tímeánál, vagy Oláh Olivér
műszaki ügyintézőnél.
A járdák javítása folyamatosan történik, a veszélyesség mértékének
figyelembevételével.
Köszönjük, hogy munkánkat segítik!
Apátfalva Község Önkormányzata

 Döntött a képviselő-testület a Szigetház bérbeadásáról csoportok részére.
A szállásdíj mértéke 1.000,-Ft/fő (gyermek)/nap, 2.000,-Ft/fő (felnőtt)/nap, fűtési időszakban 1.500,-Ft/fő (gyermek)/nap,
2.500,-Ft/fő (felnőtt)/nap
A kenuk bérbeadása 1.000,-Ft/fő/alkalom,
minimum 20 fős csoportok részére.
 A képviselő-testület a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. március

SZÜLETÉS:
03.09.: Székelyhidy Levente
Édesanyja: Hábereiter Laura
(Apátfalva, Petőfi S. u. 17.)
Édesapja: Székelyhidy Győző
(Apátfalva, Kossuth L. 124.)
03.24.: Mika Regina
Édesanyja: Bán Kitti
Édesapja: Mika Tibor
Apátfalva, Hóvirág u. 29.

HALÁLESET:
Pintér Mihályné (Mátó Mária)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 12.
Élt: 87 évet
Károly Mihályné (Restás Julianna)
Apátfalva, Csokonai M. u. 27.
Élt: 81 évet
Antal Mihály
Apátfalva, Széchenyi I. u. 154.
Élt: 78 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre március hónapban
nem került sor!
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AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK
NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő–testülete megalkotta az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét. Amennyiben az önkormányzat ezt a rendeletét nem alkotta volna meg Apátfalva község területén nem kerülhetne sor
kerti hulladék égetésére.
Kerti hulladék égetésére hétfőtől szombatig van lehetőség. Az égetést a levegőréteg hőmérsékleti változása (eseti talajközeli
inverzió) miatt 8 és 18 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos.
Az égetés egy alkalommal legfeljebb 4 óra hossza időtartamban végezhető.
(A rendelet teljes szövege megtalálható Apátfalva község honlapján, illetve megtekinthető munkaidőben Apátfalva Község
Polgármesteri Hivatalában.)

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA
A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 12. §
(2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a
területérzékenységi szorzó (Apátfalva közigazgatási területén
egységesen 1,5) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200
Ft/m3 x
MENTESSÉGEK
Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
– egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban,
rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül,

megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna
átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen
időtartamba a törvényben biztosított 90 napot is be kell
számítani.
– Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek
az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra önhibáján kívül rákötni nem tud, mert
– a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a
tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni,
– nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével
egyidejűleg,

– egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett – vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetösszes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjöve- ni a bekötő vezetéket,
delme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
– zártsorú beépítésű ingatlan esetében, ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül kellene rákötni a közcsatornára.
– a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme A felsorolt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével,
alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja a megfelelő igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervemeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének zői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni.
másfélszeresét,
– az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t.
– Mentesül egy évig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség

(A rendelet teljes szövege megtalálható Apátfalva község
honlapján, illetve megtekinthető munkaidőben
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalában.)
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Csongrád Megyei Kormányhivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYARORSZÁGI TANYÁK VILLAMOS
ENERGIÁVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁT MEGALAPOZÓ
FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN
A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági,
települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen
az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.
A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V.
27.) számú határozata alapján a tanya
olyan örökség, valamint nemzeti érték,
melynek fennmaradása és fejlesztése
nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó
hagyományos létformát, gazdálkodási
tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány a B/38 számú, a tanyák és tanyás
térségek megőrzéséről, fejlesztéséről
szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésében kiemelt
célkitűzéseként jelölte meg az összes
magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A
Kormány által felállított Hungarikum
Bizottság 2015. június 25-i döntése
értelmében a magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a
Magyar Értéktárba.
A magyarországi tanyákon gyakran az
alapvető infrastrukturális elemek, közművek is hiányoznak, a tanyákon lakó
népesség életkörülményei sokszor alacsony szinten vannak. A tanyák infrastruktúrájának fejlesztése igényes és
összetett tervezési előkészítést igényel,
aminek első lépése a villamoshálózat
kiépítésének befejezése, ill. differenciált

korszerűsítése, fejlesztése lehet.

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ös�Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles szes járása, továbbá Pest megye Cegstatisztika, amely alapján meg lehetne lédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai,
határozni a tanyán élők jelenlegi hely- Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmikzetét, szociális rászorultságát, különö- lósi, valamint Vecsési járása.
sen az árammal nem rendelkező tanyák
számát, elhelyezkedését, fizikai állapo- Figyelemmel arra, hogy a fővárosi
tát, így a tanyák villamosításának be- és megyei kormányhivatalok, mint a
ruházási tervének megalapozásához Kormány általános hatáskörű terülefelmérés elvégzése szükséges.
ti államigazgatási szervei az illetékességi területükre vonatkozóan átfogó
A fejlesztések és azok költségének pon- ismerettel, szervező erővel, a feladat
tos meghatározásához a tanyákat ille- lebonyolításához megfelelő szakmai
tően mennyiségi adatokra van szükség, háttérrel, illetve a területi közigazgatás
továbbá elengedhetetlen annak isme- irányításától érkező koordinációs tárete, hogy a fejlesztést lefedő térségben mogatással rendelkeznek, a tanyák felhány érintett tanya található, valamint mérését az érintett megyei kormányhogy ezek közül mennyi a lakott, illet- hivatalok és azok járási hivatalai végve a lakatlan. Az energiaigény becslésé- zik el. A kormányhivatali munkatársak
hez kapcsolódóan jelentős informáci- a Földművelésügyi Minisztérium által
ót hordoz, hogy a tanyaépület milyen készített elektronikus űrlap (kérdőív)
funkciót tölt be (csupán lakó- vagy kitöltésével mérik fel a tanyákat.
termelő funkciót is ellát-e). Mindemellett fontos tudni, hogy a tanyák közül A felmérés eredményes elvégzése alapmennyi rendelkezik áramszolgáltatás- vető feltétele a tanyák villamos energisal, az ellátatlan tanyák milyen mes�- ával történő ellátásának, ezért is rendsze vannak a vezetékhálózattól, illetve kívül fontos, hogy a tanyákon élők a
a már meglévő vezetékhálózat milyen kérdőívek kitöltésében történő közminőségű, teherbírású.
reműködésükkel segítsék a fejlesztés
megvalósítását.
A megvalósítás első lépcsőfokaként
meghatározásra került, hogy mely te- A felmérésre alapozott, minden tarületek érintettek a hagyományos ta- nyára kiterjedő tanyavillamosítás
nyavilággal, ennek alapján a következő elősegíti a tanyai életmód sajátos értéalföldi tanyás térségekben szükséges keinek megmentését és megőrzését, a
elvégezni a fejlesztést megalapozó fel- vidéki életmód hátrányainak csökkenmérést: Bács-Kiskun megye, Békés tését, továbbá a tanyai gazdálkodás újmegye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar raélesztését, megújítását.
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TÁJÉKOZTATÓ A TANYÁK FELMÉRÉSÉRŐL
A Kormány kiemelt célkitűzésként határozta meg a magyarországi tanyák
2020. évig villamos energiával történő
ellátását. A tervezett fejlesztéseket egy
egységes és teljes körű felmérés alapozza meg.

Az adatlap kérdései alapvetően a tanyák
energiaellátásának és energiaszükségletének felmérésére, az épületek és az
infrastruktúra állapotára, valamint a
tanyagazdaságokra vonatkoznak.

Az országos felmérés sikere érdekében
A Csongrád Megyei Kormányhivatal számítunk valamennyi érintett lakos
munkatársai
segítő közreműködésére. Felhívjuk a
a tanyák felmérését
figyelmüket, hogy a felmérést vég2016. április 1. és 30. között
ző munkatársak minden esetben
a helyszínen végzik el egy fényképfelvé- fényképes megbízólevéllel igazolják
telekkel kiegészített adatlap kitöltésével. magukat. Az esetleges visszaélések

elkerülése érdekében a kormányhivatal kéri a felméréssel érintetteket, hogy
magát igazolni nem tudó, megbízólevéllel nem rendelkező személyeket a
fenti felmérés elkészítése céljából ingatlanuk területére ne engedjenek be, kérdéseikre ne válaszoljanak.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016.
évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag
használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése
érdekében sokan tüzelőberendezéseikben
égetik el a háztartási hulladékot, mely
azonban nem csak jogszabályba ütközik,
de környezetszennyező, egészségkárosító
és a kéményekben életveszélyes állapotot
is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján
háztartási tüzelőberendezésben kizárólag
a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást
indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés
során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező
vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe

jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a
mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi,
egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa
és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása
légzőszervi megbetegedésekhez vezethet,
elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por
károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak
vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és
olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag
használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését
okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában:
a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül

visszaáramlik a lakótérbe, füst,–illetve
szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A
kéményben lévő nagymértékű korom és
kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet
különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület
éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel
szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni,
szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az
emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés,
a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak
a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres
ellenőrzését, tisztítását!
Csongrád Megyei Katasztrófavédelem
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KÉPZÉSI ÁLLÁSAJÁNLAT

A Szegedi SZEFO zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.), mint Munkáltató, egyben, mint textil-ruházati ágazatban OKJ
minőségű akkreditált képző intézmény, képzési állásajánlatot hirdet prémium kategóriájú, felső-divat kötöttáru,
exporttermeléséhez varró munkakörben, pályakezdő fiatalok részére, az alábbi feltételekkel:
1.

A képzési foglalkoztatás helye:

		
2.

a társaság apátfalvi fióktelepe
(6931 Apátfalva, Templom u. 67.)

A képzési foglalkoztatás időtartama: határozott idejű munkaviszony a képzés időtartamára

2.1. Létszámkerete:

20 fő

2.2. Próbaidő:

14 nap

2.3. A képzés időtartama:

246 óra, illetve 2 hónap

3.

részmunkaidős, napi 6 óra

A képzési foglalkoztatás típusa:

3.1. Képzési munkaidő:

Hétfőtől – Péntekig; 730 – 1350

4.

középfokú iskolai végzettség

Feltétele:

4.1. Próba-műveletsor:

képességfelmérésen való megfelelés

4.2. A felvételnél előnnyel bír:

varrási gyakorlat

5.

Tovább foglalkoztatás:	az eredményes OKJ-s vizsgát tevők részére, varró munkakörben, határozatlan időtartamú munkaviszony létesítésével

6.

Bérezés

6.1. Képzési foglalkoztatás alatt:	időbér, br. 111.000 Ft/hó minimálbér, részmunkaidőre eső
időarányos br. 83.300 Ft/hó
6.2. Tovább foglalkoztatás esetén:
7.

Teljesítménybér, br. 135.000 Ft/hó/100%-os teljesítmény

A képzési foglalkoztatási projekt indulási időpontja: 2016. április 11. hétfő

A képzési foglalkoztatás költségviselője a társaság (nem támogatott projekt), amelynek célja az Önkormányzati együttműködésű apátfalvi fióktelepen, exportárualap termelő varrodai üzemegység felállítása, hosszú távú
működtetése.
Jelentkezés:
Apátfalva Község Önkormányzatánál – személyesen 2016. április 8-ig.
Szegedi SZEFO Zrt.

2016. április
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Felvételi eljárás rend
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működő
általános iskolák első évfolyamára
a 2016/2017. tanévre
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00–19.00 között
2016. április 15. (péntek) 8.00–19.00 között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás.
Óvodai szakvélemény
Tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.
Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásáról.
Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
A beiskolázási körzet Apátfalva Község közigazgatási területe.

KÖZLEMÉNY
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői állására.
Az álláshely betöltésére 1 pályázat érkezett.
A pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola honlapján olvasható.
www.dgyamk.hu
Az előkészítő bizottság elnöke: Csávás Antalné
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BÍBIC OVIS HÍREK
ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2016.
Kedves Anyukák, Apukák!
Sok szeretettel várjuk óvodáskorú gyermekeiket az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsődébe.
A beiratkozás időpontja:
2016. április 20–21. (szerda, csütörtök), 8.00–16.00–ig , a Maros utcai óvodában.
A beiratkozáskor hozzák magukkal a következő dokumentumokat:
 A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata.
 A 2014. március 31-ig született gyerekek szeptembertől ke 
Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez (3 hónapnál nem
rülnek óvodai ellátásba, már 2.5 éves kórtól, ha a kisgyermek
régebbi).
szobatiszta.
 A gyermek TAJ száma.
 Az ezután született gyerekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves
 A szülő Személyi Igazolványa, a gyermek Lakcím-kártyája.
korukat betöltötték és szobatiszták lettek, jöhetnek óvodába.
 A biztosítás megkötéséhez pénz .
 A Rákóczi utcai Óvoda Egységes Óvoda – és Bölcsődei cso Beírásra kerülnek a 2013. július 1. és 2014. június 30. között
portjába 2017. február 28-ig a 2. életévüket betöltött gyermeszületett gyerekek.
keket van lehetőségük beíratni.
 A 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2016. szeptember 1-től
óvodakötelesek.
Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozáskor gyermekükkel jelenjenek meg!
Kedves Szülők!
2015-2016. nevelési évben a nyári nyitvatartási időt és a takarítási szünetek rendjét a következőképpen tervezzük:
Dózsa u.-i óvoda: 2016. június 1–30-ig.
Maros u.-i óvoda: 2016. július 4–29-ig.
Rákóczi u.-i óvoda: 2016. július 25–augusztus 22-ig.
Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet
intézményvezető

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2015. évi adójuk 1%-át Alapítványunknak,
ha még nem tették megmás Alapítvány vagy Társadalmi Szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06.
A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány.
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Tel.: 06-62/260-052; 06-20/2500-767 email: apatovi@freemail.hu
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ AZ APÁTFALVI
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJÁBAN
2016. március 8-án a Nemzetközi Nőnap tiszteletére a klub
tagjai összejövetelt tartottak az Idősek klubjában.
A klub férfi tagjai egy–egy szál virággal köszöntötték a klub
női tagjait. A hölgy tagok a gondozónők közreműködésével
viszonzásul megvendégelték a férfiakat, így köszönték meg a
figyelmességüket.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

LANGÓ–HÁZ
MEGTEKINTÉSE
2016. március 18-án az érdeklődőkkel együtt tekintettük meg a Langó
Hagyományőrző házat. Az érdeklődőknek Langó Imre és felesége Rózsika mutatta be a házat, meséltek
a berendezési tárgyak eredetéről,
életútjáról. A több mint egy órás túra végén Imre bácsi a látogatókat a
pincéje nedűjével is megkínálta.
Köszönjük a Langó családnak a vendégül látást, és az idegenvezetést.

NŐNAP A KIRÁLYHEGYESI
IDŐSEK KLUBJÁBAN
2016. március 10-én meghívást kaptak az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Női klubtagjai Királyhegyesre, az ott működő klub vezetőjétől, a Nőnap tiszteletére. A
vendéglátók egy rövid műsorral és virággal köszöntötték a hölgyeket.
A műsor és köszöntés után családias hangulatban fogyasztották el a királyhegyesiek által
készített bográcsos őzpörköltet.
A klub női tagjai élményekkel gazdagon, vidáman tértek haza. Az apátfalvi klub tagjai
szeretnék viszonozni a királyhegyesiek kedvességét a közeljövőben.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

HÚSVÉTI
KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS
2016. március 24-én húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek rész az
érdeklődők a Bökény Népe Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
jóvoltából. A résztvevők megismerkedhettek az írókás tojásfestés technikájával, és ablakdíszt készíthettek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
Bökény Népe tagjainak segítségüket.
Szirovicza Péter
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FALUGYŰLÉS 2016. MÁRCIUS 18.

A március 18-i falugyűlésen Szekeres Ferenc polgármester ismertette a községben tavaly zajlott
fejlesztéseket, többek közt a munkahelyteremtéssel kapcsolatos lépéseket, illetve a helyi sportcsarnok építésének előkészítését.
Lázár János a térség országgyűlési képviselője, Miniszterelnökséget vezető miniszter már arról szólt, hogy harmonikus
az együttműködése a polgármesterrel és

a képviselő-testülettel, mely falufejlesztési
terveihez megpróbálja megteremteni az
anyagi feltételeket. Kiderült, a választások
óta eltelt másfél év alatt 600 millió forint
támogatás érkezett a segítségével Apátfalvára. Lázár János az idei év fő feladatának
helyben a sportcsarnok felépítését jelölte
meg, melyre 200 milliót a kormány biztosított, míg 351 millió forint érkezett a
TAO-s pénzekből. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az ország keleti
részében nem történtek jelentősebb fejlesztések, a kormány ezért támogatja különösképpen ezt a határ menti területet.
Nagylak, Magyarcsanád és Apátfalva eddig még nem érezte a magyar–román
gazdasági kapcsolatok jótékony hatását,
de Apátfalvának ebben nagy lehetőségei

rejlenek – utal az egyébként a falu határában tervezett Maros–híd újjáépítésére. Úgy látja, hogy a helyi önkormányzat
egyik legfőbb feladata, hogy olyan helyzetet teremtsen helyben, hogy érdemes legyen Apátfalván élni. Hangsúlyozta, hogy
az apátfalvi és magyarcsanádi polgármester speciális feladata, hogy a két településen élő nagyszámú roma közösség tagjait
integrálják az iskolában és a munkában is.
Arról is szólt a két településen az autópálya
ellenére végigzúduló kamionforgalommal
kapcsolatos kérdésre válaszolva, hogy az
eredetileg Nagylakra tervezett elkerülőutat (mely nyomvonaláról Nagylakon vita is folyt), nem ott, hanem Apátfalva és

Magyarcsanád között építik meg, hogy ezzel tehermentesítsék ezt a két települést is.
A pénzt az útépítésre rendelkezésre áll, az
idei állami költségvetésbe is betervezték, s
annak 2018-ra el kell készülnie.
A részletekről szólva azt már Szekeres Ferenc
polgármester árulta el a nagyszámú érdeklődőnek, hogy az elkerülő az úgynevezett kápolnás, (azaz Ugar) útról indulna, a nyomvonala a dögtér mellett haladna el, s Magyarcsanád Nagylak felőli oldalán kapcsolódna a
régi 43-as úthoz. Így, ha baleset miatt le kell
zárni az autópályát, akkor arról a forgalmat
nem Makónál terelnék le, hanem itt.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

MÁRCIUS 15-E ÜNNE

Apátfalva Község Önkormányzatának szervezésében az idén rendhagyó módon nem március 15-én,
hanem március 14-én tartottuk
meg a községi ünnepet.
E jeles alkalomból a felső tagozatos általános iskolások és a Rákóczi utcai nagycsoportos óvodások készültek színvonalas, színes műsorral. Ezúton szeretnénk
megköszönni a kiemelkedő munkát
minden szereplő gyereknek és felkészítő nevelőiknek!
A közös ünnephez, az elődeink iránti tisztelet kifejezésére sok apátfalvi lakosunk
csatlakozott, az ünnepi műsoron és az azt
követő koszorúzáson több mint százötvenen vettek részt. Közös ünnepségünkön és

koszorú
zásunkon megtisztelte Apátfalva
lakosait Lázár János Miniszterelnökséget
vezető miniszter, országgyűlési képviselőnk is. A megemlékezés virágait együtt
helyezte el a Faluház előtti Petőfi szobornál a község önkormányzatának képviselőivel, intézményeinek és a civil szervezetek képviselőivel.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Pátfalváért
Egyesület ezen a koszorúzáson nem vett
részt, hanem egy későbbi időpontban helyezte el a megemlékezés virágait.
Úgy véljük, a magyar történelem dicső
napjai és hősei örökösei vagyunk mindannyian, közös megemlékezésünk minden egyén, civil szervezet és intézmény
számára ugyanazzal az üzenettel bírt.
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MÁRCIUS 15.

Idén rendhagyó módon március 14-én ke- nézőben fel sem merült, hogy az előadók
rült sor településünkön, a Forradalom és „még csak” általános iskolás tanulók. A
Szabadságharc évfordulójának megemlé- gyerekek nagyszerű szereplése mellett
említést kell tenni a
hang- és fényjátékról, amely az egész
műsort végigkísérte, így adván neki
egy komplex kiteljesedést az utolsó
percekben. Ezúton
is köszönjük a gyerekeknek és az őket
felkészítő pedagógusoknak
Balázs
Katalin igazgatónőkezése. Az ünnepség a Faluház nagyter- nek és Tóth László tanár úrnak a megható
mében vette kezdetét 15 órakor. Szekeres előadást.
Ferenc polgármester úr ünnepi beszédét A program folytatákövetően Lázár János országgyűlési kép- saként a jelenlevők
viselőnk, aki megtisztelte jelenlétével az kivonultak a Petőünnepségünket, méltatta felmenőinket, fi szobor elé, ahol
akik között jószerével találnánk olyan em- újabb fellépők örbereket, akik maguk is kivették a részüket vendeztettek meg
eme történelmi események forgatagából. bennünket. A Bíbic
A miniszter úr beszédét követően a Dózsa Óvoda, Rákóczi utGyörgy Általános Iskola felső tagozatának cai nagycsoportos
megemlékező műsora következett „Utol- óvodásai készültek
sót jajdul a lélek” címmel.
verssel és dallal ezen
A műsoruk nagyon megindító volt, a alkalomra. Először

PÉRŐL...

Ezért sajnálatos, hogy az Egyesület nem
csatlakozott közös ünnepségünkhöz, tekintet nélkül az apátfalvi gyermekek munkájára, vagy országgyűlési képviselőnk
megtisztelő jelenlétére.
Ettől eltekintve reméljük, hogy sok hasonlóan méltó, és szívhez szóló megemlékezést tudhatunk magunkénak az
előttünk álló években, melyre szeretettel
várunk minden apátfalvi lakost, és civil
szervezetet.
Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt, ne
felejtsük történelmünk azon eseményeit,
melyek a hősiesség, a bátorság, az áldozat
és a hazaszeretet előtt tisztelegnek!
Apátfalva Község Önkormányzata

11
Donászy Magda Március 15 című versét
mondták el, majd ezt követően a Huszár
gyerek, huszár gyerek szereti a táncot című népdalt énekelték el a gyerekek. Az
ovisok is kitettek magukért, nem volt
olyan jelenlévő, akit nem érintett meg lelkes előadásmódjuk. Műsoruk zárása képpen zászlókat tűztek a Petőfi szoborhoz
vezető út mentét szegélyező virágágyásba. Köszönjük az ovisoknak és felkészítő
óvodapedagógusaiknak Herczegné Csala
Anikónak és Csenteri Andreának az emlékezetes produkciót.
Az önkormányzati megemlékezés zárásaképp került sor a koszorúzásra, mely során a település intézményei és civil szervezetei rótták le tiszteletüket, bátor elődeink
emléke előtt.
Langó Csaba

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

12

2016. április

HELYI ÉRTÉKEK: APÁTFALVI
ARCHAIKUS NÉPI IMÁK
A népi imádság a magyarság szellemi kultúrájának legősibb rétege.
Az idősek kihalásával sajnos Apátfalván is egyre nehezebben lelhető
már fel a népköltészetnek e gyönyörű ága.
A ma élő idős asszonyok közül csak kevesen
emlékeznek ezekre az imákra, akik pedig
még tudják, azok sem imádkozzák. A népi imák jellemzője, hogy templomban nem
imádkozták, imakönyvben nem szerepelnek. Az egyházi imáktól abban különböztek, hogy nem volt kötött szövegük. Szájról
szájra terjedve – a népmesékhez hasonlóan
– mindenki adott hozzájuk, vagy vett el belőlük. Maga a motívum adva volt, ehhez
tette hozzá mindenki a saját szenvedését,
bánatát. Szinte a zeneiség határát súrolva, este az ágy szélén ülve monoton hanghordozással imádkozták. Ezek az ősi imák
felismerhetőek arról, hogy mindig a következőképpen kezdődnek: „Én lefekszek én
ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba…”
Vagy: „Ánafa letelepedet…” Idáig mindenki egyformán mondja, de a következő sorok minden adatközlőnél máshogy
hangzanak. Közös jellemzőjük, hogy
gyakran előfordul a „kakasok szólának”
sor. A népköltészet e formája naív rímekbe szedve gyönyörűen hangzott el a nénik
szájából, hiszen a mi apátfalvi nyelvjárásunk még egyedibbé tette ezt. Szeretnék
közreadni néhány szép imát, melyeket
adatközlőimtől hallottam:
Én lëfekszëk én ágyamba
Mint Úr Jézus koporsóba.
Mellém tëszëm két karomat
Két misemondó gyërtyámat
Három angyal fejem fölött
Egyik őriz éjfélig
A másik hajnalig
Harmadik halálom órájáig.
Kakasok szólának,
Máriát kiáltának.
Kejj fő szép Szűz Mária
Most viszik zsidó Krisztusunkat

Kű oszlophon kötözik
Magos kűre fölfeszíttetik
Hét csöpp vére elcsöppen.
Odamënnek az angyalok
Ólomba fölszëdik
Cintányérra tëszik
Szép Szűz Mária elibe viszik.
Szép Szűz Mária azt mondá:
Aki eztet este lëfektibe
Rëggel főkeltibe emondja
Hét halálos bűntű mëgmënekszik. Ámen.

Kejj fő Mária, kejj fő
Most viszik a të szent fijadat
Térdig vérbe
Szent szakállát tépázzák
Vas vesszőbe vagdossák.
Mëgszólal a Jézus a magas körösztfán:
Aki eztet este lëfektibe
Rëggel főketibe emondja
Nem vettetik a purgátérium tüzibe
Most és ma lészen a paradicsom kertibe.
Ámen.

Egy másik változat szerint:
Én lëfekszëk én ágyamba
Mint Úr Jézus koporsóba.
Nehéz álom el në nyomjon
A kísértet távol járjon.
Vess el ëngëm sátán
Ne kísérgess ëngëm
Mer van nékëm
Fejem fölött három angyal.
Egyik őriz éfjélig
Másik hajnalig
Harmadik utolsó órámig.
Vess körösztöt fejem alá
Öt ujjaddal öt sebëddel
Hatvanhat angyaloddal.
Kerüjj köröszt őrizz angyal
Szent Gergely, szép Szűz Mária. Ámen.

A megváltó családfáját mondja el a következő ima:
Ánafa lëtelepëdëtt
Ánafa szülte ágát
Ágafa szülte bimbóját
Bimbója szülte Szent Annát
Szent Anna szülte Máriát
Mária szülte szent fiát
A világ mëgváltóját. Ámen.

Egy harmadik változat:
Én lëfekszëk én ágyamba
Mint Úr Jézus koporsóba.
Mellém tëszëm két karomat
Két misemondó gyërtyámat.
Három angyal énmellettem
Egyik őriz éfjélig
A másik hajnalig
Harmadik utolsó órámig.
Kerüjj köröszt őrizz angyal
Őrizz édes Jézusom
Őrizz ébren is ëngëmet
Hogy baj në érje éltëmet.
Ez világon amíg lëszëk
Mindënt tetszésëdre tëszëk.
A kakasok szólának
Szép Szűz Máriát kiáltának:

Az itt bemutatott néhány imából is látható, hogy milyen egyformák, ugyanakkor
páratlan szépségű variánsokat hallhatunk
gyűjtésük során. Ha valaki cikkem olvasásakor kedvet kap a népi imák gyűjtésére, szerencsés helyzetben van, ugyanis
Makó és környéke, a maros menti falvak
hatalmas folklórkincset őriznek. Gyűjtésükre már nem sokáig van lehetőség, mert
az adatközlők idősek. Imakönyvben leírva nem találhatók, hiszen fejből tudták,
anyáról lányára szállt.
Indoklás az értéktárba történő felvétel
mellett
Az apátfalvi népi imák a környékbeli falvaktól szigetként elkülönülő pátfalviak ősi
vallásosságának megnyilvánulásai. Szinte minden család őriz még egy pár soros
imát, mely írásos formában nem olvasható sehol, valaha a nagyszülőktől tanulták.
Ősi nyelvezetük, szókincsük a szavak közül kiérződő naiv hit megőrzésre érdemes.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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HÚSVÉTI ÜNNEPEK APÁTFALVÁN
Mint minden esztendőben, úgy
idén is meghitt ünnepeket élhettünk át Apátfalván Jézus feltámadásának ünnepén.
A Nagyhét Virágvasárnappal, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásával és szenvedéseivel kezdődik. Apátfalván már
Virágvasárnap előestéjén egy szép és felemelő ünnepnek lehettünk részesei, amikor megáldásra és felszentelésre került a
Templom–Kölcsey utcák kereszteződésénél a Langó Mátyás és családja, valamint
Langó Zsolt és családja jóvoltából újraállított Langó–kereszt. A rövid kis ünnepségen a Langó család apraja–nagyja szerepet

vállalt. Ezúton is köszönet fáradozásaikért.
A Szent Három napon egyházközségünk
vendégeként Ft. Gyulay Endre, kiérdemesült püspökünk vezette a szertartásokat
számos hívő jelenlétében. A húsvéti ünnepkör fő szertartásai Húsvétvasárnap és
annak másnapján teljesedtek ki. Nagyon
sokan vettek részt ezeken a szertartásokon, amiért hála legyen a jó Istennek. Köszönet illeti mindazokat, akik lehetőségeik
szerint, bármilyen formában segítették és
szebbé tették ünnepeinket.
Jánosi Szabolcs

III. SIÓRÉTI FEDELES FOGATHAJTÓ BAJNOKSÁG
Ezúton szeretnénk gratulálni az elért
eredményért és további sok sikert kívánni. Hajrá Lackó!
Langó Csaba

Március 12-én tartották Gyulán a III.
Siórét–Kupa országos fedeles fogathajtó versenysorozat harmadik fordulóját,
melyre 28 fogat nevezett be. Négy versenyszámban folyt a küzdelem: egyes
fogat, kettes fogat, négyes fogat és póni
kettes fogat. Ami ennek a cikknek a megszületését indokolja az az egyes fogat
versenyszámban induló Varga László
eredménye, aki a Makói Silver SE színeiben versenyzik.
Lacinak és segédhajtójának Szilágyi Attilának öt másik párossal kellett összemérnie tudását, melyet sikeresen teljesítettek.
Amellett, hogy elhozták az első helyért
járó serleget az egyes fogat kategóriában,

sikerült a Sióréti kupadöntő I. helyezésért járó díjat is megszereznie, hiszen az
ezt megelőző két fordulóban is dobogós
helyezést ért el. Az első fordulóban a második helyezést érte el 11
induló közül – ez december 28-án volt –, majd ezt
követe a február 13-án
megrendezett második
forduló, ahol már a dobogó legfelső fokára álhatott
gyorsaságának köszönhetően. Így a három forduló összesített eredménye
alapján ő végzett a tabella
élén.

Fogathajtás: Országos fedeles döntő
– Székesfehérvár
2016. április 2-án befejeződött a 20152016-os hazai fedett pályás versenysorozat. A döntő helyszíne Székesfehérvár
volt. A fogathajók maraton hajtásban
mérték össze tudásukat, melynek kihirdették Országos Bajnokait és helyezettjeit: „Nagy” egyes fogattal, a dobogón a
második helyre Varga László állhatott fel.
2016. április 9-én szombaton már a tótkomlósi lóversenyen kettes fogat akadályhajtásban fog Varga László hajtani.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁSOK
A CIGÁNY ANYÁK KLUBJÁBAN
2016. 04. 18-án hétfőn 14-16 óráig
Dr. Czanik Sarolta gyermekgyógyász tart előadást.
Téma: gyakori gyermek betegségek, lázcsillapítás, védőoltások, immunerősítés
2016. 04. 28-án csütörtökön 14-16 óráig
Dr. Szabó Lajos szülész nőgyógyász főorvos előadása lesz.
Téma: gyakori nőgyógyászati betegségek, terhesség, szülés, fogamzásgátlás, klimax
Mindkét előadás után lehetőség lesz a szakorvosokkal egyéni problémájukat
megbeszélni.
Azok a közfoglalkoztatott asszonyok, akik szeretnének a rendezvényeken részt venni,
13 órakor hazamehetnek a munkából, hogy el tudjanak készülni.
A Cigány anyák klubja keretében szervezett szűrővizsgálatokon és előadásokon rendszeresen részt vevő klubtagok között a program végén értékes ajándékokat sorsolunk ki.
Minden lakossági érdeklődőt szeretettel várunk az előadásokra!
Helyszín Cigány Közösségi Ház Rákóczi utca 30.

BESZÁMOLÓ A SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL
A nőgyógyászati rákszűrésen, a fül–orr–gégészeti szűrésen valamint a hipertónia és vércukor mérésen nagyon sok megjelenő volt. Az előírt vizsgálati időt maximálisan kihasználta a lakosság. A rákszűrés eredményéről kb. egy hónap múlva tudnak a védőnők tájékoztatást adni.
A fül–orr–gégészeti szűrés során néhány ember további szakorvosi vizsgálatra illetve kezelésre lett berendelve. Két személynél orrsövényferdülést szűrt ki a doktornő, akiknek műtétet javasolt a légzési akadályozottság megszüntetésére. A vérnyomásmérés során néhány
embernél kimagaslóan magas értéket mértünk annak ellenére, hogy vérnyomás csökkentőt szednek. Nekik tanácsoltuk, hogy háziorvosukkal konzultáljanak a megfelelő gyógyszer beállításáról. Kiemelkedő vércukor értéket egy személynél tapasztaltunk, aki diabetes
gondozott. Neki az inzulin adagolást kell kontrolálni valamint ügyelni a megfelelő diéta
betartására.
A Cigány anyák klubjának további programjairól rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot
az újságban és plakátokon.
Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő
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Gondolatjel
Máté evangéliuma: 13,44-46
Példabeszédek a kincsről és a gyöngyről
Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta,
újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.
Hasonló a mennyek országa a kereskedő
emberhez, aki szép gyöngyöket keresett.
Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és
megvette azt.

gazdaggá teszi életedet.
Bevezet az élet rejtelmeibe.
Isten, Isten fia Jézus, akit ajándékul kaptunk közénk született egyszerűségbe, szegénységbe. Tanított, minden kérdésre választ, igazságot mondott.
A világ nem fogadta be Őt, megalázták,
leköpdösték, megkínozták, majd keresztre feszítették, meghalt, majd feltámadt és
közöttünk él.
Ha megtalálod, újjá tudsz születni.
Megtanít az alázatra, a tiszteletre, az egymás iránti felebaráti szeretetre.
Ahol a kincsed, ott a szíved és a lelked.
Másként tudod tisztelni, szeretni szüleidet, tudsz rájuk szeretettel mosolyogni, s
Aki keres, az talál. Ha megtalálod kincsed, kezet nyújtani akkor is, amikor ők már
értelmet lel az életed. Ajándékként kaptuk, teljesen erőtlenek és tehetetlenek lesznek,
mindenki úgy sáfárkodik vele, ahogyan végsőkig odaállsz melléjük és nem teszed
csak akar.
otthonba őket.
Ha megtalálod az értéket, megleled az élet Újjá tudsz születni, mint Mária Magdolsóját, megtalálod minden kérdésedre a na, aki könnyeivel mosta Jézus lábait, miválaszt, megkapsz mindent, ami boldoggá, kor megtért.
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Assisi Szent Ferenc mindenétől, minden
gazdagságot félretéve Isten szolgálatába, a
felebaráti szeretet teljességében lett az élet
ékköve.
Ha Ő fogja a kezedet, te is másként fogod
saját gyermeked kezét.
Másképpen látod a mezei virágokat, más
az illata a tavaszi virágoknak és sokkal
szebben dalolnak a madarak.
Mélyebb érzéssel tudsz mosolyogni házastársad és gyermekeid szemébe.
Másképpen gondol az édesanya a gyermekáldásra. Átölelő szeretete gazdagabbá
válhat.
Az egyik legnagyobb szeretet az, amit az
édesanya érez gyermeke iránt, ez így csodás, de a legcsodálatosabb az, ha ezt a szeretetet viszonozzuk, mert Édesanyja mindenkinek egy van a világon.
Köszöntünk minden Édesanyát, őszinte szeretettel Anyák Napján, május első
vasárnapján!

HASZNOS TUDNIVALÓK!
A tavasz legszebb pillanatai amikor virágba borulnak a fák. Hogy egészségesen tudjuk tartani s biztonságos termést
szeretnénk, úgy érdemes a védekezésre
időt, s odafigyelést szánni.
A virág fő ellensége a monília, ami legfőként hűvös, esős időben fertőz.
Nem akkor kell védekezni, amikor már
jeleit látjuk a betegségnek, hanem teljes
virágzásban.
A monília a virág bibéjén keresztül fertőz és képes elpusztítani az egész fát.
A hirtelen virágfonnyadás, leszáradás
biztos jelei a kirohadásnak.
Erős fertőzés, vagy fertőzött fák esetén
már pillanatok alatt a vékonyabb ágrészek is elhalnak. Védekezés: virágzás
előtti lemosó permetezés réztartalmú
szerekkel, majd virágzásban virágpusztulás és monília elleni szerekkel.
A meggy, cseresznye, őszibarack, kajszi,

különösen érzékeny a betegségre. A moníliával fertőzött fák levelei sárgulni fognak, legyengülnek, majd kipusztulnak.
A kórokozók tönkreteszik a fák fás részeit. Kettévágva látjuk a fa belseje barna
színű, majd elkorhad.
Sziromhullás után a levéltetvek, szilvadarazsak, molyok ellen nagyon fontos a védekezés, a megfelelő rovarölő
szerekkel.
Szilvadarázs: a pici kis gyümölcskezdeményekbe fúrnak, majd ezek a sérült
szilvák lehullanak. Ha megnézzük őket,
fekete pont van mindegyiken. A levéltetvek a gyenge, fiatal leveleket szívogatják, könnyen észrevehetjük, mert deformálódnak. Az általános levéltetű ölő
szerek a őszibarackra nem hatásosak,
arra külön más rovarölő szükségeltetik.
Veréb József

Veréb József
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JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
IDŐSEKNEK!
Hogyan gondoskodhatunk napi 82 Ft költség ellenében egy időskorú apátfalvi lakos fokozott biztonságáról, korszerű technikai védelméről?
Sokan hitetlenkedhetnek a kérdés reális megválaszolhatóságára: ennyi ráfordítással sehogyan, ennyiből nem jön ki semmiféle modern technikai eszköz használata.
Pedig igen!
Az SOS Központ Kft. Apátfalva Község Önkormányzatának segítségével havi 2540 Ft bérleti díjért ad egy olyan készüléket, ami vészjelzést indít:
– S.O.S. gomb min. 3 másodperc tartamú megnyomásával
– rázkódás/elesés érzékelést követő 5 másodperc mozdulatlanság után
– virtuális kerítés által határolt terület elhagyásakor.
A nyakbaakasztó pánton használható készülék hang- és fényjelzéssel figyelmeztet az alacsony akkufeszültségre (töltés praktikus dokkoló állvánnyal), valamint gps-vétel és/vagy
mobil szolgáltatás hiányára.
Riasztást követően a készüléket 0-24 órás diszpécser-szolgálati munkatárs hívja fel. Az
eszköz automatikus kihangosító üzemmódban lehetővé teszi a kétirányú beszéd-kapcsolatot. A felhasználó kívánságára az előzetesen megadott telefonszámok közül a kiválasztottat
hívja a központ. Amennyiben a felhasználó nem tud, vagy csak érthetetlenül kommunikál,
úgy a diszpécser a készülékhez tartozó törzslap alapján megadott telefonszámokat hívja
sorban (pl. szoc. gondozó, ápoló, tanyagondnok, stb.), vagy az országos segélyhívó számot
tárcsázza.
A felhasználó a készülék telefonszámát saját bizalmi körében lévő személyeknek is megadhatja, számukra az eszköz normál díjas hívással bármikor elérhető.
A céleszköz egy feltöltéssel kb. 3-4 napig marad aktív.
A Seniguard készülékek bérleti konstrukcióban, aktív SIM kártyával, azonnali üzemkész
állapotban kerülnek kihelyezésre.
SIM kártya ügyintézés és szerződéskötés, illetve további költségek a megrendelő oldalán
ezzel kapcsolatban nincsenek.
A készülékek kezelését rövid ismertető során az S.O.S. központ munkatársa mutatja meg,
így adja át a megrendelőnek.
Meghibásodás esetén a központ a legrövidebb időn belül csere készüléket biztosít
díjmentesen.
Ön, amennyiben időskorú apátfalvi lakos, vagy az egyedül élő nyugdíjas segítő hozzátartozója, kérjük érdeklődjön a részletekről Szekeres Ferenc polgármestertől.

Üdvözlettel: Mojzes Gábor
+36 30 588 3876
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„KÖVESD! SZERESD!” – Ezzel a jelmondattal indult el 2015 októberében az Él a
vidék – Csongrád Megyei Videós Híroldal.
A megye kulturális és
közösségi életével foglalkozó honlap nem titkoltan azzal a céllal jött
létre, hogy a korábban
elérhetőnél átfogóbb, hitelesebb, közérthetőbb
tájékoztatást nyújtson
bárki számára, aki érdeklődik a kistelepülések mindennapjai iránt.
Mutassuk meg, hogy él a
vidék, vannak eredményeink, hasznos társadalmi, és hagyományőrző munkát végző
közösségeink! Nálunk mindennek helye
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van, ami hozzájárul Csongrád megye fej- töltsék el. Nap, mint nap számos dolog
lődéséhez, értékeinek megerősítéséhez, és történik a kistelepüléseken, amelyről kemegtartásához. Nálunk mindennek helye vesen tudnak. Hírértéke mindennek van,
a jó példák bemutatásából soha nem lehet elég.
Segítse ön is munkánkat,
hogy megmutathassuk:
Él a vidék! Elérhetőségeinken forduljon hozzánk
bizalommal, kövessük,
és szeressük a vidék történéseit. Várjuk ötleteit,
javaslatait az info@elavidek.hu címre.
van, ami célt, motivációt ad a fiatalok, és
idősek számára ahhoz, hogy szabadidejüket hasznosan, a közösségek érdekében

A www.elavidek.hu kiadója
a ZsupArt Egyesület

Apátfalva Község Önkormányzata 2016-ban is csatlakozik az országos
„TeSzedd” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.
Az összefogás keretében cél a Maros–menti szemétgyűjtés,
mellyel természeti környezetünket szépíthetjük,
miközben megismerhetjük a természet rejtett szépségeit.
A közös szemétgyűjtő akció időpontja: 2016. április 29, péntek.
A szükséges zsákot, kötözőanyagot, és kesztyűt
a program biztosítja a résztvevők számára.
Kérem, csatlakozási szándékukat (egyéni vagy csoportos) jelezzék a Faluházban,
2016. április 26-ig!
(A program egyéb részleteiről a jelentkezőket külön tájékoztatjuk!)
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester
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MEGHÍVÓ!

ÉVADNYITÓ
MERIDIÁN TORNA
A SZIGETHÁZBAN
Április 12-én kedden 17 órakor
Szeretettel várok minden érdeklődőt,
aki egy könnyed mozgással tenni szeretne az
egészségéért.
Czigeldrom–Koromné Pánczél Ilona
Élj Száz Évig Egészségesen!

LEGELTETÉSI TILALOM
ÉS EBZÁRLAT!
A Nemzeti Élelmiszerlánc–biztonsági
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Elnökhelyettese
02.3/59-3/2016. sz.-ú határozatában

2016. április 2–23.
közötti időre
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el
Apátfalva község
belterületnek nem minősülő közigazgatási területére.
A rókák veszettség elleni
oltóanyagát repülőgépről szórják
2016. április 2-7. között.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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apróhirdetések
Vakcinázott napos előnevelt csibe
előjegyezhető Kossuth u. 77. szám
alatti tápboltban (Restásné Katika).
Telefon: 62/261-267
1,5 szobás ház eladó a Móricz Zs.
utca 24. szám alatt. Érdeklődni lehet
a 06/70/559-9320 telefonszámon.
Széchenyi u. 109. szám alatti ház
eladó.
Érdeklődni hétvégén a
06-30/4757-082 telefonszámon

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
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

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

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

Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

Az Apátfalváért Alapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2015. évi adójuk 1%-át Alapítványunknak,
ha még nem tették meg más Alapítvány vagy Társadalmi
Szervezet részére.
A kedvezményezett adószáma: 18464805-1-06
A kedvezményezett neve: Apátfalváért Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Köszönjük felajánlásaikat!

ANTAL MIHÁLY

• Cement, mész

BÍRÓ ANTAL

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK!

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk

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

BÍRÓ RITA
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

gyászjelentés
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LAKOSSÁGI
HIBABEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos
észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520040-es telefonszámán.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Apátfalvi 2,5 szobás ház, étkezőkonyhával, csendes helyen, a Kereszt utcában eladó.
Központi fűtéssel, új gázkazánnal, dupla komforttal, gazdálkodásra alkalmas telekkel, melléképületekkel és garázzsal nagy család részére is alkalmas.
Irányár: 5,2 millió forint. Érdeklődni: (30) 383-5551

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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FELOLVASÓEST A KÖNYVTÁRBAN
2016. március 21-én hétfőn délután ismét felolvasóestet tartottunk a könyvtárban. Vállalkozó szellemű olvasó társaink
megosztották velünk kedvenc versüket,
meséjüket. Hallhattunk megható verset,
mulatságos könyvrészletet, tanító mesét,
hazafiasságra buzdító olvasmányt. Remek
hangulatban telt az idő, a közönség szeretettel fogadta a bátor jelentkezők előadását.
Reméljük, sokan kedvet kaptak az olvasáshoz! Ezúton köszönjük minden résztvevőnek, hogy jelen volt, és külön köszönet a
felolvasóknak: Vargáné Antal Ilona, Fodor
Józsefné, Langó Imre, Langó Imréné, Bálintné Siprikó Zsuzsanna.

HÚSVÉTVÁRÓ, TAVASZ
KÖSZÖNTŐ GYEREKEKNEK
Húsvéthoz közeledve, az Apátfalvi Ifjúsági
Klub ismét munkához látott. 2016. március 19-én tavaszköszöntő, egyben Húsvétváró napot szerveztünk a gyerekeknek
a Faluházban. Többféle foglalkozáson vehettek részt, mint például a kötélhúzás,
mégis a legnépszerűbb a tojások festése
és díszítése volt. Emellett kézművesedhettek, rajzolhattak, színezhettek, és szabadtéri játékokban is kipróbálhatták magukat.

Ezek után minden gyermek részt vett a
tojáskeresésben, ahol nem volt más a jutalom, mint csokoládé. A programunkat
táncházzal zártuk, melyben minden résztvevő elsajátíthatott néhány moldvai és dél–
alföldi tánclépést.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
sütemény és tojás felajánlást.
Antal Eszter
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