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GAZDABÁL 2018
Aki földdel foglalkozik, hihetetlen men�nyiségű munkát, stresszt, kockázatot, áldozatot vállal magára, de a legtöbb értéket teremti, mondta a térség országgyűlési képviselője az apátfalvi Gazdabálon.
24 éve jött létre az Apátfalvi Gazdakör, és
ugyanennyi ideje minden évben tartanak
Gazdabált is a településen. Az 50 fős tagság januártól márciusig hetente találkozik
szakmai estéken is, a bál azonban a szórakozás ideje, mondja a Gazdakör elnöke.
„Ennek hagyománya van, a közösség megerősítését szolgálja nem csak az elmúlt
több mint két évtizedben, már nagyapáink is megrendezték. Ilyenkor élő zenével,
vacsorával várjuk a vendégeket” – tudtuk nek megkóstolása nélkül a térség ország- zösségi oldalán egy élő videóval is bejemeg Langó Zsolttól. És nem utolsósorban gyűlési képviselőjét sem hagyták elmenni. lentkezett Apátfalváról.
mindenki hozza a saját pálinkáját, amely- Lázár János a gazdákkal közösen saját kö- A Miniszterelnökséget vezető miniszter
szerint a földműves közösség az egyik
legösszetartóbb közösség Magyarországon, akik nem azt nézik egymásban, mi
a különböző, hanem azt, hogy mi a közös.
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
„Szeretnék gratulálni ahhoz az összefogásaz 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
hoz, ami az apátfalvi gazdák között létre
alkalmából rendezendő ünnepségre.
jött az elmúlt években. A földműves menIdeje: 2018. március 14. szerda, 14 óra
talitás ebben a világban rendkívül fontos,
A megemlékezés helye: Faluház nagyterme – Petőfi szobor
hiszen az több mint egy szakma, az egy
hitvallás, gondolkodásmód. Aki földdel
Himnusz
foglalkozik,
hihetetlen mennyiségű munÜnnepi beszéd: Kiszely Jánosné települési képviselő
kát, stresszt, kockázatot, áldozatot vállal
Ünnepi műsor:
magára,
de a legfontosabb értékteremtő
Dózsa György Általános Iskola felső tagozatának megemlékezése
egy közösségben” – mondta Lázár János. A
Felkészítő nevelők: Balázs Katalin Judit, Molnár Tiborné,
térség országgyűlési képviselője azt kérte a
Nagyné Kocsis Katalin és Tóth László
gazdáktól, hogy tartsák meg ezt az összeBíbic Óvoda – Maros utcai óvoda nagycsoportosainak megemlékezése
tartó közösséget, az irigység, az egymás
Felkészítő nevelők: Tornyai Jánosné és Faragó Erzsébet
ellenesség soha ne üsse fel a fejét legalább
Koszorúzás a Petőfi szobornál
ebben a körben.
Szózat
(www.makohirado.hu,
Nagy Szabolcs cikke alapján)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2018. február
8-án rendkívüli ülést tartott
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotta Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(II.09.) Önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről.
 A költségvetést 695 950 e Ft bevétellel
és 695 950 e Ft kiadással fogadta el.

A képviselő-testület 2018. február
26-án tartotta soros ülését
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta Apátfalva község közlekedési,
közrend és közbiztonsági helyzetéről, a
rendőrség, a határrendészeti kirendeltség
és a polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A rendőrség részéről elhangzott, hogy a bűncselekmények
száma évről-évre csökken, a nyomozás
eredményesség a korábbi évek átlagának
megfelelően alakult, viszont a közúti balesetek száma soknak mondható. A felderítő munka eredményessége érdekében
korábban létrehozott szakvonalakat a
2017. évben is fenntartották, a betöréses
lopásoknál és lakásbetöréseknél minden
esetben vizsgálták a sorozatba illeszthetőség lehetőségét. Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek a titkos információgyűjtés
tevékenységre.
A Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség részéről elhangzott, hogy a tavalyi év
kiemelt jelentőséggel bírt Magyarország
Romániával közös határszakaszán. Az
illegális migráció erősödése, a megyét
érintő illegális migrációs nyomás kezelése során a rendőri feladatokban való
részvétel erősödött. A kirendeltség illetékességi területén a helyszíni bírságokat
főként a közúti közlekedési szabályok
megsértése miatt szabták ki. A határátkelőhelyeken a külföldiek rendészetével

kapcsolatos szabálysértések továbbra is
jelentős számban fordultak elő, melyek
lejárt úti okmányok, valamint román állampolgárok esetében az úti okmányok
hiánya miatt realizálódtak.
Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület Apátfalva
közbiztonságának, közrendjének jobbításán immáron húsz éve, jelenleg 43 fővel
munkálkodó civil szervezet. Tagjai szabadidejük feláldozásával, saját költségükre
végeznek közszolgálatot Apátfalva kül- és
belterületén. A tagjai az elmúlt időkhöz
hasonlóan bűnmegelőzési feladatokon
felül a községünkben már hagyomán�nyá vált rendezvények biztosításában is
részt vesznek (falunap, fogatos felvonulás,
gasztronap, minden községi, egyházi és állami ünnep).
 Tájékoztató hangzott el a civil és nem
civil szervezetek részéről a 2017. évben
önkormányzat által nyújtott támogatások
felhasználásáról, melyet a képviselő-testület elfogadott.
 Tájékoztató hangzott el az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének
felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok
ütemezéséről. A 2017-es évben pozitív
döntés született a TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Belterületi csapadék és belvízelvezetés Apátfalva településen” című pályázat kapcsán. Jelenleg a pályázat közbeszerzési eljárás alatt van.
A TOP-os források felhasználásával az
alábbi helyeken kerül sor vízelvezető rekonstrukcióra, illetve új szakasz építésére
a 2018-as évben:
– A Nagyköz utcán (Kossuth Lajos utca és
Templom utca közötti szakasz) teljesen új
csatorna szakasz kerül kiépítésre, amely
befogadója a Templom utcai csatorna lesz.
– A Kereszt utcán (A Templom utcával
szemben lévő Móricz Zsigmond utcára átvezető szakasza) is teljesen új vízelvezető
kerül kiépítésre.
– A Kossuth utcán (Hunyadi Mátyás utcától a Kölcsey Ferenc utcáig) a meglévő
vízelvezető rendszer rekonstrukciója fog

megvalósulni vasbeton elemekkel.
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
a Feladat-ellátási előszerződést vegyes fogászati ellátásra. Erre azért volt szükség,
mert a Heidident Kft. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Bata Anita a fogorvosi praxisjogát el kívánja adni Dr. Tóth
Gábor Gellért részére.
 A képviselő-testülethez lakossági kérés érkezett a Hajnal utca forgalmi rendjének a megváltoztatására. A 43. sz. főút
41+600 km szelvényében, részben az országos közút területét képező Apátfalva
2266 hrsz-ú ingatlanon, részben a helyi
közút területén, a 2265 hrsz-ú ingatlanon létesített „Mini Market” ideiglenes
elárusító hely fennmaradásához közútkezelői és ezáltal vagyonkezelői hozzájárulás szükséges. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt egyeztetés után a
tulajdonos kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben kezdeményei a
forgalmi rend megváltoztatását. A képviselő-testület hozzájárult a Hajnal utca
forgalmi rendjének megváltoztatásához
úgy, hogy a Hajnal utca és a 43-as fő közlekedési út kereszteződésében a kötelező haladási irány 2020. december 31-ig
jobbra változzon.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványát a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán működő
Szavazatszámláló Bizottságok tagjaira és
póttagjaira.
 Jelentés hangzott a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. február

ÉRTESÍTÉS

SZÜLETÉS:
Születés februárban nem történt!

HELYI ADÓKRÓL

HALÁLESET:
Vancsó Józsefné (Papp Dorottya)
Apátfalva, Móricz Zs. u. 13. Élt: 66 évet
Jakab Sándor
Apátfalva, Szabadság u. 23. Élt: 66 évet

Az apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a 2018. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű
súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:

2018. március 16.

Veréb Jánosné (Varga Márta)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 136. Élt: 85
évet

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Vígh Józsefné (Márton Ilona)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 19. Élt: 66 évet

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Gyenge Mihály
Apátfalva, Nagyköz u. 10. Élt: 55 évet
Tiborcz Imre Sándor
Apátfalva, Templom u. 119. Élt: 75
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Lengyel Dávid és Drubina Klarissza
Apátfalva, Maros u. 99.

AZ APÁTFALVÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

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) 520-040-es
telefonszámán.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

TISZTELT ADÓ
FIZETŐ POLGÁROK!

Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2017. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi
szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük felajánlásaikat!

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2017. 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

4

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2018. március

2018. március

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

5

START KÖZMUNKA
PROGRAMOK APÁTFALVÁN

Március elsejével Apátfalván az
összes startmunka mintaprogramunk beindult.
2017-ben Apátfalva Község Önkormányzata miniszteri elismerő oklevelet és mellé
7 millió forintot kapott a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott
kiemelkedő szakmai tevékenységünk elismeréséül. Erre nagyon büszke vagyok és
idén még nagyobb lendülettel fogok dolgozni.
A Start Közmunkaprogramokkal nem arra törekszünk, hogy Apátfalva 160 közfoglalkoztatottja valamivel elfoglalja magát
napközben, hanem az értékteremtés számunkra a legfontosabb szempont.
A mezőgazdasági programban a tapasztalatok azt mutatták, hogy a közfoglalkoztatottak szépen beletanultak az állatgondozásba, így idén növelhetjük az állatállományunkat. Ez annyit tesz ki, hogy
2200-2400 darab baromfit és 60-70 darab
sertést tudunk már nevelni. Nagy örömünkre több kisbárányunk született, így
a juh állományunk idén már 30-40 darabra nő. Az állattenyésztésbe is belefogtunk,
Magyar fehér lapály sertéseink várhatóan
áprilisban fognak elleni, így saját malac állománnyal is rendelkezni fogunk. A csirkékből idén is több alkalommal rászorult-

ság alapján, szociális támogatásként fogunk osztani és úgy, mint az elmúlt évben,
értékesíteni is fogunk. A sertéshúst pedig
fel tudjuk használni az önkormányzat által üzemeltetett konyhán, az önkormányzati rendezvényeken, illetve úgy, mint az
elmúlt évben, karácsony előtt 850 ajándékcsomagot tudtunk szétosztani a közfoglalkoztatott munkatársak, a hátrányos
helyzetű apátfalviak, illetve a 65 éves és 65
éven feletti nyugdíjas lakosaink között. (A
csomagok 1 kg, hurkát, 1 kg kolbászt, 1 kg
darált húst és oldalast tartmaztak). Idén

is szeretnénk lakosainknak örömet okozni,
és szebbé tenni majd az ünnepeket.
Önkormányzatunk hidegfóliás zöldségtermesztéssel is foglalkozik, két helyszínen
1000 m2 területű fóliasátorral rendelkezünk, amelyekben paradicsomot, paprikát,
salátát és karalábét termesztünk, szabadföldön pedig burgonyát és káposztát is termelünk. A zöldségeket értékesíteni fogjuk,
valamint szociális támogatásként kiosztásra kerülnek a rászoruló családok számára.
Az önkormányzati tulajdonú szántóföldeken 9 hektáron búzát, árpát, zabot és kukoricát termelünk, amit betakarítás után
az állattartási programban tudunk felhasználni.
Az értékteremtéshez az is hozzátartozik,
hogy az állattartáson és a növénytermesztésen túl kisebb-nagyobb előállító üzemmel is rendelkezik az önkormányzat.
Betonelem gyártással is foglalkozunk,
ahol a térkő és szegélykő elemeken túl csapadékvízelvezető elemek, betonoszlopok
és válaszfal zsalukő előállítása is történik.
2018-ban is folytatjuk a járdafelújításokat,
itt jelentősen csökkenti a költségeket, hogy
a saját üzemünkben gyártott térköveket
használjuk és a közfoglalkoztatottak végzik a felújítási munkákat.
(Folytatás a 6. oldalon.)

6
(Folytatás az 5. oldalról.)
Ennek köszönhetően megfelelő eszközökkel jó minőségű járdát tudunk a lakosság
számára előállítani. Emellett a belvízelvezető csatornahálózatot is a közfoglalkoztatottak tartják karban, és a belvízcsatorna
burkolását is saját üzemünkben gyártott
csapadékvízelvezető elemekkel végezzük.
Legrégebben az önkormányzat által üzemeltetett varrodánk működik. Az üzemben szőnyegeket is szőnek, a rongy illetve
bolyhos szőnyegeink a legnépszerűbbek. A
varrás, szövés mellett már gyönyörű hímzésű mintákkal is készülnek különféle termékeink. A fiatalok körében nagy sikere
van a matricavasalással készülő ruhadaraboknak.
Helyben, Makón, Hódmezővásárhelyen és
a környező települések piacain, rendezvényein értékesítünk.
Önkormányzatunk asztalos- és lakatos-

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

üzemmel is rendelkezik, ahol folyamatosan
készülnek az új padok, szemetesedények,
virágládák és kerékpár tárolók, melyek
Apátfalva közterein kerülnek elhelyezésre.

2018. március

Így önkormányzatunk célkitűzése megvalósulni látszik, hiszen a község közterületeit illetve szabadidős parkjait, szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni.
Önkormányzatunk brikettgyártásba is kezdett. Alapanyagot az asztalosüzemünk által
termelt hulladék faforgács, az irodai darált
papír és a belvíz programban kitermelt növényhulladék adja. Az így előállított tüzelőanyag szociális alapon kerül kiosztásra,
melyre jelentős igény mutatkozik.
A fenti munkák elvégzése, illetve a gyártás gyorsítása és az előállítandó termékek
számának a növelése érdekében, minden
évben új nagy értékű eszközöket lehet beszerezni, ami az önkormányzat vagyonát
növeli. Eddig 9 személyes kisbuszt, kisteherautót, traktort, pótkocsit, betonelemgyártó gépeket, brikettáló gépet, hulladékdarálót, rézsűkaszát és még hosszasan
lehetne sorolni, mi mindent tudtunk vásárolni. Négy év alatt több mint 100 millió forinttal növeltük az önkormányzat vagyonát
csak a közmunka programokon keresztül.
A felsorolásból jól látható, hogy a közfoglalkoztatási programokkal folyamatosan és
jelentős mennyiségben lehet értéket teremteni, mely Apátfalva életét könnyebbé és a
közfoglalkoztatott munkatársak munkáját
hasznossá, értelmessé tenni.
Nagy feladat volt a semmiről elindítanunk
a programokat, de sikerült, mert a sok
munka meghozta az eredményét és így a
start minta programjaink nagyon jól működnek.
Szekeres Ferenc polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Február hava a farsang, a versenyek jegyében telt el az iskolánkban. Büszkén
említem meg az 5. osztályos diákjaink
teljesítményét, akik a Rigó énekeljen!
környezetvédelmi vetélkedőn bejutottak
az országos döntőbe, melyre április 25-én
Nyíregyházán kerül sor. Alsós diákjaink
a makói térségi szépíró versenyen vettek
részt, ahonnan szép eredményeket hoztak el:
3. osztály: Szabó Jázmin 2., Sóki Réka 3.
helyezést ért el, felkészítő nevelőjük Simon
Hajnalka volt.
4. osztály: Raffai Melissza 2. hely, Antal
Balázs 3 helyezést szerzett, felkészítő nevelőjük Mátó Mátyásné.
Február 23-án rendeztük meg az iskolai röplabdabajnokságot, ahol izgalmas
csatákban mérkőztek meg a diák és tanári csapatok. A verseny végén farsangi
fánk volt a jutalom, melyet az óvoda konyha dolgozói készítettek el. Fáradozásukat
ezúton is köszönjük! –A (zöld) - Vörös P.,
Kovács E., Szalma L., Simon B., Molnár R.,
Ottlokan R.
– B (lila) - Köteles F., Kónya Z., Varga Cs.,
Jung F., Kovács L., Kerekes N.
– C (sárga) - Rabi P., Konkoly T., Marjai L.,
Varga P., Szabados D., Suhajda L., Bárnai R.
– T (fekete) - Joó G., Mátó L., Tóth L., Simon H., Siket T., Szvoboda Sz., Joó kislány.

Végeredmény: 1. A (zöld csapat) 3 gy, 2. C
(sárga csapat) 2 gy, 3. T (fekete csapat) 1 gy,
4. B (lila csapat) 0 gy.
Nagyon jó hangulatú, nagyon szoros mérkőzések voltak, egész jó színvonalon. Gratulálunk mind a négy csapatnak.
Február folyamán folytattuk iskolaelőkészítő foglalkozásainkat a nagycsoportos
óvodások számára, melyet az alsós munkaközösség szervezett meg. A kicsiket
a szülők is elkísérték a foglalkozásokra,
betekintést nyerhettek az iskolai munkaformákba. Március 2-án pedig szülői tájékoztató értekezletre is sor került, ahol az
intézményvezető bemutatta a helyi iskola

által kínált lehetőségeket. A prezentáció
kitért arra is, milyen szempontok szerint
érdemes iskolát választani. Minden szülő a legjobb iskolát szeretné a gyerekének,
de vajon jól teszi-e? Herbert W. Marsh
mutatta ki, hogy a legjobb képességű diákokat begyűjtő elitiskolák negatív hatással vannak a tanulók többségének az önképére. Vajon mi a jobb, ha a gyerekünk
kis hal lesz egy nagy tóban, vagy nagy hal
egy kis tóban? Vagyis nem általában a legjobb iskolát kell megtalálni, hanem a saját gyerekünk számára a legmegfelelőbbet.
Az elitiskola nem a gyerek, hanem a szülő
önképét erősíti. “Nem az teljesít igazán jól
a felnőtt életben, akit már gyerekkorában
is kemény, versengő, taposó körülmények
között nevelnek, hanem az, aki gyerekkorában jól érezte magát a bőrében, érzelmi
biztonságban neveltek, nem hagyva, hogy
a külvilág tévesen értelmezett követelményeivel túl korán megtörje.” (Vekerdy Tamás) Meg egyébként is, mitől jó egy iskola? Az iskolai rangsorok esetén általában
a felvételi statisztikák és a különböző tantárgyi versenyeken elért versenygyőzelmek kerülnek reflektorfénybe, a tagozatok.
Számtalan más, sokkal fontosabb terület
is van, ahol egy iskola hosszú távú pozitív
hatást tud kifejteni. Az igazán jó iskolaválasztásnak viszont a legfontosabb ismérve
az, hogy a saját gyerekünket ismerjük jól.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás az 7. oldalról.)
Milyen szempontok szerint válasszunk iskolát? Legyen közel. Nem érdemes a kisgyermeket és magunkat sem azzal terhelni,
hogy feleslegesen utazgassunk.
A környezet fontos: lényeges, hogy az iskola környéke biztonságos legyen, ha lehet,
legyen zöld terület és tiszta levegő.
Pedagógiai program: Az iskola honlapján
elérhető általában a pedagógiai program,
mindig pozitívum, ha elsősorban nem a
rend és fegyelem, hanem valamilyen pedagógiai érték áll a középpontban, mint
a kreativitás vagy gyerekközpontú megközelítés. Amennyiben elsősorban tagozatokban és egyéb szolgáltatásokban merül
ki a program, ez lehet akár intő jel is, itt
a versenyen és teljesítménykényszeren van
a hangsúly. Az iskolai versenyistállók szép
számmal termelik a szorongó gyerekeket.
Az előadásból kiderült az is, hogy milyen
sok elismert ember került ki az apátfalvi
iskolából.
Február 16-án került sor hagyományos
alsós farsangunkra. Most is, mint minden évben fergeteges farsangi délutánt
szerveztek az iskola alsó tagozatos nevelői és diákjai. Az osztályok ötletes jelmezeket öltöttek magukra és hangulatos
műsorszámokkal szórakoztatták a zsúfolásig megtelt Faluházban a közönséget.
Az 1. osztály Űrstruccok számát Restás
Marianna és Gyuricsekné Szilvási Mária
tanították be. A második osztály Táncoló papagájok táncát Csávás Antalné és

Csomor Nóra, a 3. osztályosok Börtönrockját Simon Hajnalka és Dobó Gyöngyi, a 4. osztályosok Isztambul számát
Mátó Mátyásné és Ludányi Tamás tanították be. Valamennyi osztály köszönetét fejezi ki a szülőknek, hogy lehetőséget biztosítottak a jelmezek elkészítéséhez. továbbá külön köszönik az Apátfalvi Mívesház Manufaktúra dolgozóinak a
jelmezek elkészítését. Hálásak vagyunk
a szülőknek, hogy szendviccsel, süteménnyel és tombolatárgyakkal támogatták rendezvényünket. Külön köszönjük
az óvoda konyha dolgozónak a fánkok
elkészítését. Itt szeretnénk megköszönni
a külső szponzoraink segítőkészségét is.
A délután hangulatát fokozta a jelmezek felvonulása. A versenyen I. helyezést Naszradi Nóra ékszerdoboza, a II.
helyezést Bakai Dóra babakocsija, a III.
helyet pedig Varga Fanni tűzoltólánya
érdemelte meg. Reméljük valamennyien
jól szórakoztak és legközelebb is velünk
töltik a farsangi délutánt.

Az első osztályban a Makói Rendőrkapitányság rendőrei tartottak közlekedésbiztonsági foglakozásokat a kicsik számára. Köszönjük a foglalkozásokat tartó
Gyengéné Varga Magdolnának hasznos
tanácsait.
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BÍBIC OVIS HÍREK

Az Apátfalvi Bíbic Egységes
Óvoda – Bölcsőde pályázatai I.
mekeket, és bevontuk a gyermekvédelmi
munkacsoport munkájába is. Már nagyon
megszerették őt a gyerekek és biztos vagyok abban, hogy a gyermekek a projekt
végén keresni fogják Mónika nénit.
A középső-nagycsoportjainkban higiénés ismereteket – fogmosás, tisztálkodás,
öltözködés – tanít játékos formában Balogh-Vígh Mónika védőnő. Kedvességével
magával ragadja a gyerekeket, interaktív
feladataival lenyűgözi őket.
Szituációs drámajátékok foglalkozásait
tartja Nagyné Molnár Julianna óvodapedagógus. A gyermekek nagy örömmel
Magyarország Kormánya pályázatot írt ki figyelembevételével jelölte ki előadásainak vesznek részt a foglalkozásain, elmonda Család- és Gyermekjóléti Központok szá- témáit. A helyi Faluházban tartjuk ezt hatom, hogy mi óvodapedagógusok is új
mára EFOP-3.2.9-16-2016-00037-„Nem a rendezvénysorozatot, ahová nemcsak módszerekkel, új játéktartalmakkal ismervagy egyedül”, avagy óvodai és iskolai óvodáinkba járó gyerekek szülei, pedagó- kedhetünk meg.
szociális segítés fejlesztése címmel. A Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel – illetve több kistérségi óvodával közösen
– együttműködési megállapodást kötöttünk a projektben való részvételben.
A projekt időtartamát 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig határozták meg.
Intézményünk örömmel csatlakozott a
fent nevezett pályázathoz. Mindhárom
tagintézményünk részesülhet szakmai
programokban, kirándulásokban. Óvodáinkba rendszeresen járnak a fejlesztő-,
támogató-, segítő szakemberek.
gusai jöhetnek el, hanem a falu lakosai is A rendszeres szakmai-, fejlesztő prograDr. Fodor Sándor gyermekpszichológus csatlakozhatnak mindehhez.
mokon túl különböző szabadidős tevéfoglalkozik gyermekekkel és szülőkkel Folyamatosan minden héten jelen van kenységek megszervezésére is lehetősége
egyaránt, egyéni illetve közös terápiát is óvodai életünkben Fekete Mónika szociá- nyílik óvodáinknak. Rendvédelmi napot
tart a családoknak.
lis segítő munkatárs. Ő aktívan vesz részt a szervezünk áprilisban, családi napot máSzülői csoportoknak pszichológiai elő- csoportok mindennapjaiban, munkájával jusban, kézműves napot tartunk anyák
adást tart Szalay Eszter tanácsadó szak- segíti az óvodapedagógust. Só szobát láto- napja alkalmával.
pszichológus, ő a szülői igényfelmérések gat a csoporttal, színházba kíséri a gyer(Folytatás a 10. oldalon.)
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AJÁNDÉKOT
KAPTAK A GYEREKEK
Az intézmény dolgozói
nevében szeretném megköszönni Nagy Zoltánnak
– nagyszülőnek – önzetlenül felajánlott ajándékát,
melyet a Dózsa György
utcai óvoda gyermekei vehettek át a farsangi ünnepkör keretében.
Luczó Anikó
intézményvezető

2018. március
(Folytatás az 9. oldalról.)
A nevelési év végén továbbá lehetőségünk nyílik kirándulásra is, úti célunk Ópusztaszer lesz.
A pályázat sikeres célcsoportja nyilván, hogy a gyermek, de mi pedagógusok is részesülhetünk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő és hátrányos helyzetű tanulókkal
való foglalkozás módszertanának
tartalmával. A pályázat keretein
belül februárban két kollegám ingyenesen vehetett részt akkreditált
továbbképzésen.
A biztosított szakembereken és
programokon túl a pályázat lehetőséget adott és adni fog kis értékű tárgyi eszközök, játékok, irodaszerek
vásárlására is, amit mi nagy örömmel fogadunk.
A pályázat kapcsán új szakemberekkel ismerkedhettünk meg, kollegális
viszonyt építettünk ki velük. Biztos
vagyok abban, hogy a pályázaton túl
is számíthatunk majd segítségükre.
Luczó Anikó
intézményvezető

BÁBSZÍNHÁZBA JÁRUNK

A 2017/2018-as nevelési évben is hagyományos módon színházba visszük a középsőnagycsoportos gyermekeinket. Éves bérletet, amely 4 előadást tartalmaz választunk
csoportjainknak. A Truffaldino Bábszínház közreműködésével játékos, zenés bábjátékokon, ünnephez kötődő előadásokon
vehetnek részt a gyermekek. A programsorozatot közösen szerveztük a Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvodával. Az események
helyszínéül az Apátfalvi Faluház illetve a
Magyarcsanádi Általános Humán Központ Művelődési Ház és Könyvtár szolgál.
A színházlátogatás szülői- és fenntartói támogatással valósul meg.
Luczó Anikó
intézményvezető
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OVIFARSANG 2018
dapedagógust kérte fel.
A program rövid ismertetése után megköszönte intézményünk nevében az anyagi illetve
tárgyi felajánlásokat.
A farsangi mulatságon
először az ovisok műsorát láthatták a vendégek.
- a Rákóczi utcai óvoda Szivárvány csoportjának műsora: Justin
Timberlake - Can’t stop

Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda – Bölcsőde farsangi bálja 2018.
február 10-én került megrendezésre.
E rendezvényt az Apátfalvi Bíbic Egységes
Óvoda – Bölcsőde és az Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
közös szervezésben valósította meg. A
rendezvény összes bevétele alapítványunk
számlájára került, amit az alapítvány még
ebben az évben a gyermekek javára fordít
játékok, nagy értékű tárgyi eszközök, előadások, kirándulások finanszírozásával.
Luczó Anikó elmondta, hogy a gyerekek
és a nevelők közössége most is nagy odafigyeléssel készült erre az ünnepre, megköszönte a nevelőtestület előkészítő, lelkiismeretes munkáját.
Elmondta, hogy az ovi-farsang szervezésében nagy szerepet vállalt minden Támogató, az óvodai Szülők Közössége, illetve
minden szülő, kik hozzájárultak a rendezvény színvonalas, sikeres megvalósításához; támogatásukkal, munkájukkal, felajánlásaikkal segítségükre voltak.
A farsang levezetésére Jázmin Laura óvo-

the feeling.
- a Maros utcai óvoda Katica csoportjának
műsora: Patai Anna: Sosem volt.
- a Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág
csoportjának műsora: Sógorok együttes:
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára
(MIX).
A gyermekeket felkészítették: Csenteri
Andrea – Jázmin Laura, Tornyai Jánosné
– Faragó Erzsébet, Ludányiné Dinnyés Éva
és Németh Angéla óvodapedagógusok.
Az óvodapedagógusok munkáját segítették: Magyar Lászlóné, Pintér Györgyné,
Izsák Lászlóné, Vancsó Mátyásné és Kerekes Zsuzsanna dajka nénik.
A gyermekek nagyon ügyesek voltak, az
óvó nénik színvonalas koreográfiát állítottak össze csoportjaiknak.
A műsor után a jelmezesek felvonulása következett.
Óvodánkból sokan – 32 kisgyermek – öltöztek jelmezbe. Ötletes, kreatív jelmezekkel találkozhattunk.
Zsűritagjaink Csávás Antalné, Bálintné
Nagy Erika, Szigeti Józsefné, Sókiné Kubinyi Éva, mint felnőtt zsűritagok és Baka

Viktória, Vörös Péter és Mátó Domonkos
általános iskolánk tanulói voltak.

Jelmezesek díjazása:
1. Borsos Tamás – Dózsa: Édenfa
2. Baka Dominik – Dózsa: Szőlőfürt
3. Ábel Anna Anett – Dózsa: Aranyhal
4. Papp Endre – Dózsa: Repülő
5. Bakai Anna Zoé – Rákóczi: Boszi
6. Tari Luca Anna – Dózsa: Banya
7. Bajusz Áron – Bölcsi: Kék busz
8. Bajusz Levente – Maros: Szuper verda
9. Langó Szabolcs – Bölcsi: Törperős
10. Kereszturi Botond – Maros: Kalóz
11. Rovó Evelin – Maros: Piaci légy
A zsűri értékelése alapján az első tizenegy
helyezett gyermek értékesebb, a fennmaradó 21 óvodás, kisebb értékű ajándékot
kapott.
A bálon folyamatosan lehetett tombolát
vásárolni, a táncos műsor után lehetőség
volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, szendvics vásárlására is. Idén, a csillámtetoválás
mellett arcfestést is kipróbálhattak a gyermekek.
A mulatság a tombola nyeremények kisorsolásával fejeződött be.
Intézményünk nevében szeretném megköszönni a rendezvény zökkenőmentes
lebonyolításában való segítséget az Apátfalvi Polgárőrség Szervezetének.
A délutáni rendezvény kellemes hangulatban telt, melyen a gyermekek és minden
jelenlévő vendég jól érezte magát.
Luczó Anikó
intézményvezető

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

12

2018. március

AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT FEBRUÁRI ESEMÉNYEI
2018. február 15-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen tartós élelmiszert és babakelengyét
osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
kiemelt európai uniós projekt keretében a
szegény gyermekes családok és a rászoruló várandós nők számára.

szeri tagokkal. Jelen volt Bálintné Siprikó
Zsuzsanna alpolgármester asszony, a KLIK
Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola, Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda Bölcsőde Intézményvezetői,
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde Gyermekvédelmi felelősei, védőnők, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói
Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osz2018. február 22-én éves Gyermekvédelmi tály szakügyintézői és a Makói ENI CsaládTanácskozást tartottunk az Apátfalvi Szo- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere.
ciális Alapszolgáltatási Központ Család és Átfogóan értékeltük a jelzőrendszer éves
Gyermekjóléti Szolgálatánál a jelzőrend- működését, áttekintettük a település gyer-

NYUGDÍJBA VONULÁS
süteménnyel és üdítővel vendégelte meg
az őt köszöntőket, mi pedig virággal és
edény készlettel búcsúztunk tőle. Nagyon
kellemes napot töltöttünk együtt.
Ezúton is köszönjük közel 30 éves áldozatos munkáját és kívánunk szép nyugdíjas
éveket.
2018. február 22-én csütörtökön az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
dolgozói és nyugdíjasai együtt köszöntünk
el Vígh Jánosné Évi kolléganőnktől nyugdíjba vonulása alkalmából. Évi többféle

Apátfalva Község Önkormányzata
köszönettel búcsúzik dolgozójától, és
vidám, egészséges, felhőtlen nyugdíjas éveket kíván.

FARSANG
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2018. 02. 12.-én rendezte meg
Farsangi Ünnepségét. A mulatságot az
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde
nagycsoportos óvodásai indították.
A dolgozók parókába, kalapokba, álarcokba bújtak, valamint farsangi fánkkal
készültek a megjelenteknek, melyet aztán
közösen fogyasztottunk el. Nagyon jól
éreztük magunkat.
Herczegné Jáksó Anita intézményvezető

mekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tettünk
működésük javítására.
2018. február 26-án az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és
Gyermekjóléti Szolgálat tartós élelmiszer
csomagot nyújtott át 22 család számára a
Magyar Élelmiszerbank jóvoltából. A csomag tartalma 5 kg burgonya, 2 kg liszt,
2 kg búzadara és 4 db konzerv bab volt.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

KREATÍV
KÉZMŰVES
DÉLUTÁN
A FALUHÁZBAN
2018. március
16-án pénteken
14–16 óráig
húsvéti lakásdíszek
készítése
Kézműves bemutatók: kaskötő,
csuhéfonó, írókás tojásdíszítő, csipkeverő.
Árusítás: kézműves szappanok, decoupage dísztárgyak, kasok, kosarak
vesszőből, festett, írókázott tojások,
textildíszek és figurák, terítők, levendula termékek, húsvéti apróságok, nyuszik, tojások, papírvirágok.
Foglalkozások gyerekeknek: tojáspingálás, húsvéti függődíszek, kopogtatók készítése, nyuszi és csibe,
nyuszik papírból.
A foglalkozásokat a Marosvidék Baráti Társaság tagjai tartják. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Kardos István vőfély tevékenysége

Kardos István (1897-1984). Kisparaszti családban született és már
gyermekkorában kitűnt ügyes
mozgásával, énekelni szerető nótás kedvével.
Az elemi népiskolába Apátfalván a faluban
járt és 17 éves volt, amikor kitört az első
világháború. Katonának Szegedre vonult
be, ahol jól érezte magát és a bajtársai is
kedvelték a vidám és nótás természetéért.
Bárhova mentek szakasz- vagy századkötelékben, az ő egységét nem kellett nótázásra biztatni. Ezzel magyarázható az
általa énekelt sok korabeli katonadal. A
háború után István bácsi rövid ideig még
legénykedett, majd miután megházasodott a szüleitől kapott néhány hold földön
gazdálkodott feleségével.
A 20-as évek kezdetétől a 70-es évek közepéig évi 20-25 lakodalmat figyelembe véve
mintegy 1.200 lakodalomban vőfélykedett.
1971-ben megkapta a ,,Népművészet Mestere” kitüntetést. Akárhány írást olvastam Kardos Istvánról, vagy beszélgettem
olyanokkal, akik őt személyesen ismerték,
mindenki azt mondta, mindig vidám és
jó kedélyű ember volt, aki rengeteget nótázott és táncolt, tudásával meghatározó
személyisége volt a településnek.
Dr. Felföldi László néprajzkutató így emlékezett róla az egyik írásában:
Kardos Istvánt az 1950-es években fedez-

ték föl a táncoktatók. Először Berta János
a Színművészeti Főiskola táncfőtanszakos
hallgatója beszélgetett vele 1951 decemberében, mint a helyi hagyományok egyik,
legjobb ismerőjével. Azután Tímár Sándor,
Martin György, Ács Sándor keresték föl őt
többször is. Az ő táncát három alkalommal rögzítették filmre az 1950-es években,
amikor még ereje teljében lévő ember volt.
A filmekkel párhuzamosan több fénykép
is készült róla tánc közben. Ezek a filmek,
fényképek, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Néptánc Archívumában vannak, a
dél-alföldi mars és csárdás legtöbbet idézett, leggyakrabban forgatott dokumentumai. Abban az időben még több idős ember volt Apátfalván, akik hasonlóan vagy
jobban táncoltak Kardos Istvánnál. Gyenge Mátyás bácsi vagy Kerekes (Burkus)
Márton bácsi testalkatra, kiállásra, lelki
alkatra sok tekintetben talán előnyösebb
helyzetben voltak Kardos Istvánnál. De őt
a hosszú vőfélyi gyakorlat, a gyakori szereplések, a szakemberek és a városi közönség érdeklődése tudatosabbá, tapasztaltabbá gyakorlottabbá tették. Társai, akikkel
egykor a lakodalmakban és a kocsmákban
együtt mulatott, s az apátfalvi együttesben
együtt táncolt, lassan elmentek, s az 1960as évektől szinte egyedül képviselte már
az apátfalvi hagyományt. Táncos partnere
eleinte a felesége, Juliska néni volt. Később

húga Deszpotné Kardos Ilona néni vette át
a helyét az ő betegeskedése, gyengélkedése miatt. Rajtuk kívül Pista bácsi szívesen
táncolt a fiatal néptáncos lányokkal, különösen a Szeged Táncegyüttes tagjaival. Őt
hívták mindenfelé, fesztiválra, népművészeti bemutatóra, mert a vőfélyi hivatásból
eredő bátorsága, kiállása, nyitottsága, táncos-énekes-rigmusmondó tehetsége alkalmassá tette őt erre a feladatra.
A szakemberek Kardos Istvánt elsősorban táncos egyéniségként tartják számon.
Azonban az ő gyakorlatában a rigmusmondás, az éneklés, a táncolás (amit ös�szefoglalóan mulatásnak mondunk) nem
vált el egymástól. Büszke volt tehetségére,
tehetsége elismerésére, a szakemberek figyelmére. Különösen Martin Györgyöt,
Tímár Sándort és Nagy Albertet becsülte.
Ez a figyelem egyfajta öntudatot alakítottak ki benne, de ő mindig megmaradt az a
falubelijeinél többet tapasztalt, tehetséges,
jó eszű, jó kedélyű apátfalvi parasztember,
akit kezdetben megismertünk.
Ebben a javaslatban kerülnek be a települési értéktárba Kardos István vőfély dalai
I. II: és III. rész Lejegyezte: Szigeti György
1967-1969.
Csenteri Andrea

KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT!
A napokban beszéltünk Takács
Mihályné Fejes Marika nénivel.
Felajánlotta, hogy szívesen adná
kölcsön régi családi fotóit, emlékeit, hogy számítógépen rögzítsük, és az értéktári munka során,
illetve kiadványokban felhasználjuk.

Nagy örömmel mentem el hozzá, sok fotót kaptam tőle, amit most is szeretnék
megköszönni. Eddig már többen is segítették fotókkal, régi dokumentumokkal
munkánkat.
Köszönjük: Varga Andrásné Szentesi
Ilonának, Varga Istvánné Mócsa Máriá-

nak, Oláh Istvánné Fazekas Anna, Borsos Istvánné Varga L. Erzsébet, Móricz
Ágnes, Vargáné Antal Ilona, Vajda László, Kerekes Andrásné Fejes Ilona, Borbély Istvánné Takács Anna, Bíró Sándorné Csikota Anna.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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Csoportunk 2015. márciusában alakult, taglétszámunk már eléri
a 90 főt.

Jó a csapat, szeretünk kirándulni, szórakozni és ha szükséges
akkor a munkából is kivesszük a részünket, bármilyen községi
rendezvényen. Szívesen segítjük önkéntes munkánkkal például a
kiszebáb égetés vagy a Gasztronómiai Fesztivál megvalósulását.
A gyermeknap sem valósulhat meg a mi általunk készített temérdek palacsinta nélkül.
Idén januárban az egészséggel kapcsolatosan hallgattunk előadást.

Műsorral is készült a Hagyományőrző Csoport. Csapóné Icu
Moldova György: „Lefelé a lejtőn” című monológját adta elő,
nagy sikerrel, jól megnevettetve a hallgatóságot. Ezután Tariné
Tóth Hajnalka és Tóth Tamás citerazenével szórakoztatta a jelenlévőket. Egy régi apátfalvi hagyományra épülő jelenetet is láthattunk, az Ács Kaláré csárdáját. Ez megtörtént eseményt dolgozott
fel. A csárdában a betyárdalokat Baka Misa bácsi énekelte, Tóth
Tamás pedig citerán kísérte.
Utána egy bohózat következett, melynek címe: „Esélyt mindenkinek”. A rövid darab „a nézését meg a járását” című dalra épült és
a nyugdíjasokról, nyugdíjasokhoz szólt. A nézők viharos tapssal
jutalmazták az előadókat. Ezek után pedig jó hangulatú beszélgetés és süteményezés következett. Mindenki jól érezte magát ezen
a délutánon is.

Február 4-én csapatunk tagjai, akik már jól begyakorolták az évek
során a farsangi fánk készítését és sütését, részt vállaltak az apátfalvi Busójárás télűző rendezvényén a lakosság megvendégelésé- Egy pár gondolattal szeretnék szólni az előttünk álló programokben. Közel 900 db fánkot sütöttünk és teát főztünk. A rendezvény ról is.
vidám hangulatban valósult meg.
Május 12-én Szlovéniába az orchidea parkba és a körülötte levő
Február 23-án tartottuk a farsangi összejövetelünket. Ezen a dél- energiamezőre utazunk, valamint Lendván a Vinariumot látogatutánon klubtagjaink finom házi sütésű süteményeket hoztak ma- juk meg.
gukkal. Voltak hagyományos és újabb receptek alapján készült Június 9-én Cserkeszőlőre a gyógyfürdőbe megyünk egy kis regesütik. A svédasztal roskadásig megtelt a finomságokkal, min- nerálódásra és pihenésre.
denki a kedvére választhatott. Az édes és a sós süteményhez teát Június 28-tól pedig négy napra a Mátrába és a Bükk hegységbe
főztünk.
kirándulunk. Első nap a Gödöllői királyi kastélyt és a Gyöngyösön lévő Mátra múzeumot tekintjük meg. Parádsasváron lesz a
szállásunk. Megnézzük többek közt az egri várat, a Bazilikát, elmegyünk a híres egerszalóki fürdőbe is, Lillafüredre az István
barlangba, a Hámori tóhoz, a Diósgyőri várhoz. A Szalajka völgyébe kisvasúttal utazunk és nem maradhat ki a Szépasszonyvölgyi pincesor sem.
Augusztusban Budapestre látogatunk. Megnézzük a Terror házát,
a Dunán hajózunk Szentendréig, ott pedig a skanzenek világába
tekintünk be, sétálunk Szentendre utcáin és a Kovács Margit múzeumot is megnézzük.
A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata
Augusztus 25-re zárásként egy fürdőzést terveztem Kiskunmajsára, ami nagyon sok klubtag kívánsága.
Ezenfelül még szalonnasütés, színházba látogatás, kerékpártúra
is van a terveink között, amit már több éve készülünk megvalósítani,
de sajnos az idő mindig megtréfált bennünket, vagy esett az
melegételt és ruhát oszt!
eső, vagy erős szél fújt.
Decemberben pedig az évzáró rendezvényünkre kerül sor.
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
Mint bevezetőmben említettem munkánkkal számos települési
rendezvény megvalósításába is nagy örömmel bekapcsolódunk
Lehetőség szerint ételhordót
és segítjük az év folyamán.
hozzanak magukkal!
2018-ban is rendkívül tartalmas év elé nézünk. Csapatunk mindenre nyitott, rendkívül aktív kis közösség. Már előre várjuk a
szebbnél-szebb utazásokat és a sok vidám programot!
Kovács Józsefné
a Napsugár Baráti Klub vezetője

ÉTEL - és
RUHAOSZTÁS
2018. március 13., kedd

2018. március 13-án
13.30-tól 16 óráig

Helyszín: Apátfalva, Maros u. 39.
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MINDENKI
MÁSKÉPP CSINÁLJA…
Majd’ egy éve annak, hogy Barbi lányunk,
párja családjával, Olaszországi utazáson
vett részt. Azon kincseknek, élményeknek,
kulturális gazdagságnak ecsetelésével, melyek Itália felemlítésével rögtön eszünkbe
jutnak, nem töltöm az időt és a papírt. Azt
sem részletezem, hogy az utcákon milyen
közállapotokat alakítottak ki a talján földre érkezett migránsok. Csak a római múzeumlátogatások újszerű, meghökkentő
technikájáról akarok szólni.
Az Örök Város múzeumaiba, az európai
civilizáció örök kincseinek megtekintéséhez, már nem elegendő, hogy jegyet vált a
tudásra szomjazó látogató. Belépés előtt át
kell esnie egy terroristaszűrő vizsgálaton.
A hatóságok ugyanis attól tartanak, hogy
rombolás szándékával érkezik a látogató.
Ők tudják, mitől miért félnek, hiszen ők
élik meg mindennapjaikat.
Nyugat-Európára ma általában jellemző a
félelem.
Az elmúlt adventi időszakban, a keresztény hagyományoktól megnevezésében is
eltávolított vásárokat masszív betontuskók, tankcsapdák védelmezték. A gépkocsin tömegbe gázoló, lövöldöző, szúró-vágó terroristáktól.
Németországban, bizonyos frekventált
körzetekben, iskolarendőrséget kell életre
hívni. A „más kultúrából”, más „szokásokkal” érkező migránsok gyermekeinek
agressziója elleni védekezés okán. Iskolán
kívül sem tétlenek az új hazát keresők. Egy
jó éve már, hogy a hatóság le akarja beszélni a német nőket a magányos sétákról,
kocogásokról, úgy általában a közterületeken való megjelenésekről.
Svédországban a bűnözés, elsősorban a
nők elleni erőszak területén, soha nem
látott méreteket öltött, az illegális bevándorlás méretének növekedésével párhuzamosan. Malmőt ma már a bűn európai
fővárosának nevezik.
Persze, ezekben a sajnálatos fejleményekben, mint az élet bármely dolgában, két

oldala van az éremnek. Józan fejjel szemlélve a dolgokat, nehéz nem észrevennünk,
hogy az áldatlan állapotok kifejlődéséhez
nagyban hozzájárult az adott országok
„szívélyes előzékenysége”. A svéd templomokról leszerelték a kereszteket, mert
bánthatja az oda „menekülő” muzulmánok vallási meggyőződését. Franciaországban ugyanilyen megfontolásból elrendelték II. János Pál pápa emlékművéről a
kereszt eltávolítását. Nonszensz?
Igen, az.
Egy internetes hírportálnak nemrégiben
nyilatkozott egy háromgyermekes magyar anya, hogy hazaköltözni készül családjával. Mégpedig azért, mert ahol most
élnek, ott már szégyen és rejtegetni való
dolog, hogy keresztény értékrendben nevelik gyermekeiket.
Mondhatja erre bárki, hogy hagyjuk az
egészet, ez az ő dolguk.
Igen, de csak addig, míg a mi életünkbe
is be nem szivárog a migráció, a tőle elválaszthatatlannak látszó félelemmel és
önfeladással. Akkor már nekünk is húsba
vágó valóság lesz az, amit a Nyugat keservesen meg kell, hogy éljen.
Sokszor hallottam már, hogy „úgyse ide
akarnak jönni”. Sajnos, aki ezt mondta eddig nekem, ugyanúgy nem beszélt egy illegális bevándorlóval sem, mint ahogyan
én sem. Főleg nem olyannal, aki még a
határaink szebbik, túlsó oldalán igyekszik
ide jutni. Maradnak hát a híradások, azoknak a beszámolói, akik szomorú körülmények között tapasztalták meg, mi a valódi
szándéka ezeknek a bevándorlóknak (legalábbis egy részüknek).
Egyébként, ha valaki okszerűen átgondolja azt az elhelyezési tervet, mely hazánkra is a kilencmilliós, két év alatt folyósítandó támogatást írná elő, már rá is
ébred, hogy pénzügyileg nem lenne különbség hazánk és Európai többi országa
között. Akár itt is maradhatna az illegális
bevándorló, két évig francia kényelemben érezhetné magát.

Külön elgondolkodást igényel, hogy vajon
mi lenne a két év letelte után.
Megjönne a munkakedvük, vagy továbbállnának nyugat felé, esetleg követelőznének, hogy a két év alatt megszokott ellátásukat hosszabbítsuk meg. Életfogytig,
minden leszármazottjukra kiterjesztve.
Az első lehetőség esélyét nem tudom megítélni. A másodiké egyre szűkül, ugyanis
Európa érintett országaiban kezd valamiféle közös akarat kialakulni a bevándorlás
megfékezésére. A harmadik lehetőségtől
egyszerűen félek. Magyarország volt már
150 éven át az iszlám fennhatósága alatt.
A történelmi híradások elég egyértelműen
közlik, mi történt akkor, milyen sors várt a
megszállt területek keresztény magyar lakosaira.
Egyébként az egészben az az igazán érdekes, hogy akkor még el kellet veszítenünk
egy háborút azért, hogy a magyarok javait
megszálló idegenek élhessék fel. Lehet, lemaradtam a fontosabb hírekről, de nem
értesültem arról, hogy mostanában is lett
volna mohácsi csatavesztésünk.
Akkor viszont miért adjuk oda önként azt,
aminek védelmében atyáink meg is haltak,
ha kellett?
Miért nem egymást, a Hazát, a Nemzetet istápoljuk az illegális bevándorlóknak
szánt javakból?
Sokadszor mondom (s csak remélem,
hogy elégszer is): a Haza védelme nem
belpolitikai, hatalomtechnikai kérdés. A
honvédelem szent kötelességünk, s áruló az, aki gyermekeink, unokáink jövőjének feláldozása árán akar pillanatnyi
politikai előnyt kovácsolni magának.
Radikális változást akarunk?
Már folyik – tessék beállni a honvédelem
zászlaja alá. Európa irigyel minket. Az ottani haladó erők követendő példát látnak
az eddigi magyar kiállásban. Miért?
Március 3-án gazdaköri bál volt Apátfalván. A rendezvény védnöke és díszvendége Lázár János miniszter úr volt.
(Folytatás a 16. oldalon.)
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(Folytatás az 15. oldalról.)
Ahogyan egyéb, hivatali elfoglaltságai engedték, meg is érkezett. Sofőrrel jött, hogy
tudjon koccintani a helyi gazdák pálinkájából. Táncolt is a jelenlévő hölgyek néhányával. Körbe járta az asztalokat, s a lehetőség szerint mindenkivel váltott pár jó
szót. Végül, amikor a rendezvényre szánt
ideje lejárt, kocsiba ült, s hazautazott.
Miért irigyli ezt tőlünk Európa?
Mert Lázár János, aki a kormánypárt
egyik legnagyobb potentátja, rendőri kíséret, felvezetés és testőrök hada nélkül

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
érkezett. A rendezvény színhelyét két helyi polgárőr és a vendégek körében, „civilben” bálozó elöljárójuk biztosította
csupán. Az összes fegyverük vidám mosolyukban öltött testet.
Belépéskor minket sem fémdetektoros kapu, vagy motozás várt. Csak egy viseletbe
öltözött fiatal pár, aki pálinkával köszönt
ránk: Isten hozott, kedves Vendég!
Bár egy ideje itt húzódik a migráció fő útvonala, mégsem kell félnünk. Sem az egyszerű polgárnak, sem a miniszterünknek.
Én így szeretem a Hazámat, ilyennek. Így

2018. március
is szeretném megőrizni gyermekeink,
unokáink javára. Lehet, hogy keskenyebb
kenyeret szelünk, a vaj sem olyan vastag
rajta, mint Európa nyugati felén – de ezt,
ami jut, jóízűen tudom megenni. Nem kell
riadtan tekingetnem szerteszét, mint rókák közt rágcsáló nyúlnak a mezőn.
Ezt, amit szeretek, ma még egy tollvonásnyi tintával megóvhatom, ha jól döntök.
Lehet, hogy holnap a vérem is kevés lesz,
ha hibázok…
Kucsora István

A KOMMUNISTA
DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év
február 25-ét jelölte meg a Kommunista
Diktatúrák Áldozatainak Emléknapjává,
mivel 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet hatóságok jogellenesen
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott
képviselő hozzávetőleg kilenc évet töltött
börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után pár évvel, 1959-ben,
51 évesen halt meg.
Idén második alkalommal emlékeztünk
meg a Kommunista Diktatúrák Áldozatairól. A megemlékezésen Pintér István
történész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A tiszteletteljes műsort követően
a jelenlévő szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit a 2017-ben állított
tábla alatt.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

Apátfalva Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki mindenkinek,
aki munkájával segítette, jelenlétével megtisztelte a megemlékezést!
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SZAKTANÁCSADÁSI
TÁJÉKOZTATÓ!
A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.
(IV.29.) FVM rendelet tartalmazza.

ves trágyával kijuttatott N hatóanyag
mennyisége nem haladhatja meg 170
kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát,
továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal és szennyvíziszap-komposzttal kijuttatott mennyiséget is.

csöves (csőfüggönyös) eljárással vagy
injektálással juttatható ki 12%-os lejtésig. Ültetvények esetében 15%-nál
meredekebb lejtésű területeken csak a
külön jogszabály szerinti talajvédelmi
tervben meghatározott erózió elleni
védelem biztosításával juttatható ki
trágya.

Trágyakijuttatási tilalom:
A követelmény betartásának kötelezettsége minden olyan gazdálkodóra
kiterjed, aki
– aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik, kivéve azt a gazdálkodót, aki a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó
mértékben állattartást végez
– az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny
területen kívül a külön jogszabály
szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezetre is.

Műtrágyázás:
Tilos kijuttatni trágyát október 31-től
február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől
a trágyakijuttatás a (8) bekezdésben
(Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem
juttatható ki.) foglaltak figyelembevételével megengedett.
Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha
nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy
a téli legeltetés megengedett.

Lejtős területen történő trágyázás:

12%-nál meredekebb lejtésű területre
A követelmény a következő területek- műtrágya és szerves trágya csak a jogre nézve tartalmaz szabályozást:
szabályi feltételek mellett alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű terüNyilvántartásvezetés:
letre trágya nem juttatható ki, kivéve a
Folyamatos nyilvántartást kell vezet- legelő állatok által elhullajtott trágyát.
nie a nitrátérzékeny területen minden
gazdálkodónak, nitrátérzékeny területen kívül pedig a magánszemélyek Hígtrágya kijuttatás:
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzőknek.
Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozottan, a talajvédelmi hatóság felé
A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi történő bejelentést követően használkorlátjának betartása:
ható fel mezőgazdasági területen. 6%Mezőgazdasági területre évente szer- os terepesés felett, pedig csak csúszó-

Nitrátérzékeny területen a szükséges
műtrágya mennyiséget 5 évnél nem
régebbi talajvizsgálat alapján kell meghatározni, figyelembe véve a tápanyaggazdálkodásra vonatkozó egyéb szempontokat is.

Szerves trágya termőföldön történő
tárolása:
Istállótrágya mezőgazdasági területen
történő tárolása során be kell tartani
az ideiglenes tárolásra vonatkozó előírásokat.

Trágyatárolóra vonatkozó előírások
Állattartó telepen képződött trágyát
szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell
gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának
legalább 6 havi trágya befogadására
kell elegendőnek lennie.
Internetes beadás végső időpontja:
2018. március 31.
Antal Sarolta szaktanácsadó
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2018. február 12.
Maroslele Községi Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„GYERMEKEINK A JÖVŐ”
– HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Maroslele Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert
"Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484.030.567 Ft támogatási összegű projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a
helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében,
valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban
a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem
formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor,
Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.
A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.
A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti:
táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi
látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre.
A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják.
Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat.
A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.

2018. március

apróhirdetések
Tető kiscserép és elektromos kerékpár
van eladó.
Apátfalva, Kossuth u. 99. szám alatt.
Termelői akác, repce, virágméz eladó.
Apátfalva, Délibáb u. 10.
1 kg-tól házhoz viszem.
Telefon: 20/419-0991
Vakcinázott napos és előnevelt
csibe előjegyezhető.
Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti tápboltban
(Restásné Katika). Telefon: 06-20/203-6783

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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
BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Trapézlemez
• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben
• Tégla, cserép
BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/A
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

LAKOSSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Szeretném a helyi újságon keresztül értesíteni és figyelmeztetni Önöket, hogy olyan
emberek élnek a faluban, akik mások rászorultságát, vagy jóhiszeműségét kihasználva csalárd módon – életük munkájával
megszerzett javaikat általában ingatlanjaikat – megszerezzék. Ezzel tisztességtelen haszonhoz jutva munka nélkül. Attól
sem riadnak vissza, hogy beteg embereket
olyan helyzetbe hoznak, hogy további életük (pl. tisztálkodásuk, fűtésük, normál
emberi körülményeik lehetetlen helyzetbe
kerüljenek).
Egy élő példa következik: Két ember megpróbál beférkőzni egy idős, beteg asszony
bizalmába úgy, hogy felmérik a terepet,
kiszemelik az ingatlant. Hazugságokkal
és álígéretekkel telebeszélik a fejét (melyet
maguk is tudnak, hogy nem tudnak teljesíteni). Egy értéktelen ingatlant próbálnak,
túlértékelve rásózni csereként, nagy ráfizetést ígérve és a benne lévő hiányosságokat
vállalva, hogy megcsináltatják (pl. fürdőszoba teljesen szétszedve, ahol cserépkályha van a házban, az a szoba lakhatatlan,
fűtés, víz kérdőjeles).
A hazugságáradat azzal folytatódik, hogy
gyorsan ügyvéd elé cipelik, ahol már az
ügyvédet is megtévesztve olyan szerződést készítettek, amelyben semmi nem

szerepel az előzetes szóbeli megállapodásból és azt is elérik, hogy az összezavarodott idős ember aláírja az a részére óriási hátránnyal és veszteséggel járó
szerződést. A szerződés aláírása után
azonnal a mézes-mázas hazugságukat
abbahagyva, már fenyegetőleg lépnek
fel és mindjárt ki akarják rakni az idős,
beteg embert az ingatlanból, éreztetve,
hogy a jog már mellettük áll. (Nem restellnek ehhez rendőri segítséget is kérni,
ami által viszont kiderül, hogy a rendőrség látókörében vannak már a személyek, több szabálytalanság elkövetése
miatt.)
Ezek után egy lehetőség maradt, hogy a
jó emberek összefogásával a szerződést
minél előbb visszamondatni ezekkel az
emberekkel és az eredeti helyzetet visszaállítani. Ez nekünk sikerült, senkinek nem
kívánjuk, hogy átélje mindazt, amit mi átéltünk a csalók miatt. Sajnos azóta megtudtuk, hogy legalább két ember már az
áldozatuk lett. Valószínű, többen is vannak. Kérek tehát mindenkit, vigyázzunk
egymásra!
Személyiségi jogokat nem sértek most
meg, de nevem, címem a szerkesztőségben meghagyom és keressenek nyugodtan, ha hasonló helyzetbe kerül valaki, de

semmit ne írjanak alá, míg nem tisztázott
minden körülmény!
Tisztelettel:

egy apátfalvi lakos
Kérünk mindenkit, hogy a leírtak alapján legyen óvatos, és forduljanak bizalommal Apátfalva Község Önkormányzatához vagy a helyi rendőrörshöz, ha
ilyen megtévesztés veszélyébe kerültek!
(szerk.)
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

Apátfalva Község Önkormányzatának
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Nőnapi köszöntő

Apátfalva Község Önkormányzatának
férfi tagjai nevében minden apátfalvi hölgynek
sok boldogságot kívánunk Nőnap alkalmából!

E jeles alkalomból nagyon sok szeretettel
meghívunk minden kedves
apátfalvi hölgyet 2018. március 11-én
vasárnap a 14.30-kor kezdődő
ünnepi rendezvényünkre, melyen egy
kis műsorral kedveskedünk hölgylakosainknak.
A rendezvényre nagyon sok szeretettel várjuk!
Szekeres Ferenc polgármester

